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Heeft het landschap van Wijlre er altijd zo uitgezien? 
 

Ieder landschap heeft haar eigen geschiedenis. Als je door een landschap 

loopt zoals dat van Wijlre en omgeving, dan doet zich de vraag voor of dat 

er altijd zo heeft uitgezien. Veel mensen denken dat namelijk. De hellingen, 

de dalen, de Geul, de holle wegen, het grind en de mergel, de planten, de 

dieren en de mensen, waren die er altijd al? Of heeft zo een landschap haar 

eigen geschiedenis? Nou en of! In het eerste “Wielderboek” (ref.1) heeft 

mijn leermeester Werner Felder (1930-2008) daarvan al een beschrijving 

gegeven. Als jongetje van een jaar of acht werkte ik wel eens bij boer Spierts 

in Etenaken en in het veld vond ik allemaal “rare” stenen, waarvan ik wilde 

weten wat het allemaal waren. Onder andere die stenen “pijlpuntjes” (Fig. 

1) waren fascinerend. Mijn oom bracht een grote fossiele zeeëgel (Fig. 2) 

mee vanuit de groeve waar hij werkte, maar niemand kom mij hierover  

     verder iets vertellen. Ik  

     zocht toch naar die  

     kennis en zo kwam ik 

     bij de belangrijkste  

    deskundige uit die tijd,  

    Werner Felder uit Vijlen. 
  

 
 
Fig. 1: Vuurstenen “pijlpunten”, de eerste  

“rare” stenen die auteur vond      

         

Hij wist gelukkig “alles” hierover en nam mij mee op zijn ontdekkings-

reizen in Limburg. Dat we zoveel weten van dat vak dat we geologie 

noemen, de wetenschap van de Aarde, is vooral te danken aan 
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de enorme inspanning die de mens zich heeft getroost om vooral in de 

ondergrond te kijken. Want daar zit die geschiedenis verborgen. In 

Limburg, ook in en rond Wijlre, hebben vooral na WO II ontelbare boringen 

plaatsgevonden, tot pakweg 1000 meter diep. Zo hebben de geologen, 

destijds vanuit het Geologisch Bureau te Heerlen, de Zuid-Limburgse 

ondergrond goed leren kennen. 

Die zoektocht was als een avontuur, u kunt daarover lezen in het boek Het 

Fenomeen Felder (ref. 2) dat ik schreef over Werner Felder en zijn broer 

Sjeuf, twee mijnwerkers zonder verdere scholing, die zich “vanuit de koel” 

zelf hebben ontwikkeld 
 

tot internationaal 

befaamde onderzoekers 

en die mij op weg 

hielpen iets van de 

geschiedenis van de 

Aarde te begrijpen. 
 

 

Een heikel thema maar 

die mannen van het 

eerste uur hadden het 

niet gemakkelijk. We 

moeten ons realiseren 

dat onderwerpen als het 

ontstaan van de Aarde en 

met name ook de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 2: Het eerst verworven fossiel, een zeeëgel 

uit het Krijt, ongeveer 70 miljoen jaar oud 

 

ontwikkeling van het leven, zo vlak na WO II nog werden gedomineerd door 

het religieuze scheppingsverhaal. De kerk vermeed om over het onderwerp 

te praten, zeker als het ging over de prehistorie van de mens, God had alles 

“geschapen naar zijn beeld en gelijkenis” en wel zo perfect, daar hoefde 

niets meer aan te veranderen. Praten over evolutie, over uitsterven van 

leven en het ontstaan van nieuwe soorten, waarvan we nu het 

wetenschappelijke bewijs hebben, dat werd in die tijd beschouwd als 

godslastering. Iemand die zocht naar bewijzen van uitgestorven leven, de 

zogenaamde fossielen, die werd als ongelovig beschouwd en dat kon niet. 

Toen ik in 1964 aan meester Giesen op de lagere school een fossiel koraal 
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liet zien dat ik in het veld had gevonden, wist hij er geen raad mee en zei 

dat ik “beter kon gaan voetballen”. Toch waren het vooral ook geestelijken 

die zich met deze materie bezighielden. Het was niet ongewoon dat een 

pastoor met zijn lang zwart priesterkleed over de akkers liep om er 

gesteenten en fossielen te zoeken. Voor de hardwerkende en diepgelovige 

boerenbevolking moet het een vreemd gezicht zijn geweest. In het boek Het 

Fenomeen Felder (ref. 2) kunt u hier meer over lezen. Maar met het sterk 

opkomen van de wetenschap, kwam er een kentering. Wetenschap was in 

staat ziektes te bestrijden en mensen langer te laten leven, wetenschap 

begreep hoe je mensen in een vliegtuig kon vervoeren en hoe je via de TV 

bewegende beelden in de huiskamer kon brengen. Wetenschap had zich 

bewezen en wetenschappers begonnen nu ook de Aarde te bestuderen. Dat 

heeft er toe geleid dat we nu van die Aarde veel meer weten en ook van het 

leven daarop. De betreffende wetenschappers, de geologen, keken in de 

diepte van de Aarde en kwamen terecht in een fascinerend avontuur. De 

diepe ondergrond is als een boek dat ze moesten leren lezen, ondanks het 

feit dat er vele bladzijden nog onleesbaar zijn of ontbreken. Dat geldt ook 

voor Wijlre, dat natuurlijk maar een puntje is op de wereldbol. 

 

De geschiedenis van de Aarde 
 

Ook Wijlre zat 14,5 miljard jaar geleden nog in een ruimte zo groot als een 

speldenknop, waarin alle materie van het huidige heelal zat opgeslagen. Die 

speldenknop spatte uiteen, we spreken van “de oerknal” en er ontstonden 

net zo veel sterren en planeten als dat er zandkorrels zijn langs alle 

stranden van onze eigen planeet Aarde. Voor de wetenschap een 

ondertussen logische gebeurtenis, voor ons mensen toch nog 

onvoorstelbaar. Eerst was de Aarde een gloeiende bol, die langzaam is 

afgekoeld. Maar slechts de buitenste 30 km, een dunne korst dus, is hard, 

daaronder is de Aarde nog steeds plastisch als stroop of zelfs nog 

vloeibaarder, dat zien we aan de vele vulkanen. Die vaste korst bestaat uit 

platen met daarop verschillende continenten, Europa, Afrika enz. Die 

continenten drijven als het ware op die stroperige ondergrond, botsen 

tegen elkaar of schuiven onder elkaar door, voegen zich samen of worden 
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net gebroken in kleinere stukken. Die spanningen in de aardkorst ontladen 

zich geregeld in de vorm van vulkanisme en aardbevingen. Ook het gebied 

waar nu Wijlre ligt heeft dat allemaal meegemaakt. Ooit lag het op de 

Zuidpool en heeft in de afgelopen half miljard jaar 13.000 km afgelegd om 

te komen tot waar het nu ligt, met de gemiddelde snelheid van het groeien 

van een vingernagel. Het constante bewegen van de continenten over de 

aardbol betekent dat een stukje land als Wijlre in de afgelopen miljoenen 

jaren door allerhande verschillende klimaatgordels is getrokken. Dat had 

gevolgen voor het landschap en het daarmee verbonden leven. De bodem 

van het gebied waar Wijlre nu ligt herbergt hierdoor een rijke geologische 

diversiteit. Op de eerste plaats aardlagen, zoals de mergel, vaak heel 

geleidelijk ontstaan. Honderden onderscheidbare lagen met elk hun eigen 

geschiedenis. De oudste lagen onder, de jongere daar bovenop. Maar 

inwendige krachten in de Aarde kunnen die laagvolgorde verstoren. Er 

ontstaan ook vele breuken en bergen die als puisten uit de Aarde worden 

omhoog gedrukt. Maar die worden door de natuur ook gelijk weer 

afgebroken, door water, wind en zwaartekracht. Getuigen van dit alles 

zitten ook diep in de Wijlrese bodem verborgen. Ook vinden we lagen die 

zijn ontstaan als gevolg van vulkanisme, zoals basalt en graniet. Maar er zijn 

ook restanten van gebergten, gletsjers, zeeën en woestijnen, tropische 

regenwouden en bevroren toendra’s, zoals in de ijstijden. Vaak heel diep in 

de grond, zodat we er niet bij kunnen, maar ook vaak gewoon op het land, 

in de vorm van losse stenen, die als gevolg van afbraak -we spreken van 

erosie-, zijn ontstaan. 

 

Evolutie van het leven 
 

Elke steen heeft een eigen uniek levensverhaal. Dat geldt ook voor de 

fossielen. Die vertellen ons dat er in het gebied van Wijlre allerhande 

verschillende planten en dieren hebben geleefd, duizenden soorten, die 

vandaag de dag niet meer te vinden zijn. Vele van die organismen zijn 

uitgestorven, ook eerdere menssoorten. Andere zijn onherkenbaar 

veranderd omdat ze zich in de loop van de tijd hebben aangepast aan de 

veranderende omgeving, met name ten gevolge van het bewegen van de 

continenten. Het landschap zoals we dat heden ten dage zien, met zijn 
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klimaat, planten, dieren en mensen zoals we die nu kennen, is er pas 

ongeveer 10.000 jaar. De aanpassingen van landschap en leven gaan, 

gemiddeld gezien, zeer langzaam. Maar in de enorme tijd die is verstreken, 

honderden en honderden miljoenen jaren, kan men de veranderingen goed 

waarnemen. In een mensenleven van pakweg honderd jaar maak je van al 

die veranderingen niet echt iets mee. Dat is ook de reden dat veel mensen 

denken dat een landschap en het leven erop onveranderlijk zijn. Maar als 

we snel achter elkaar alles zouden kunnen zien wat zich hier in het Wijlrese 

gebied allemaal heeft afgespeeld in de miljoenen jaren, zou het ons op zijn 

zachtst gezegd draaien voor de ogen. Met ons hedendaags taalgebruik 

zouden wij spreken van een spektakelfilm. 

 

Veel nieuwe kennis 
 

Sinds het verschijnen van het eerste “Wielderboek” (ref. 1) in 1983, met 

daarin het artikel van Felder, is er weer veel kennis bijgekomen. Die is er 

natuurlijk op de eerste plaats voor de wetenschap die geologie heet. Maar 

het is ook van groot belang dat het grote publiek kennis neemt van de 

geschiedenis van de planeet waarop wij wonen. Niet alleen is dat heel 

interessant en verhoogt het onze belevingswaarde wanneer wij door dit 

landschap lopen, zeker als we hier geboren en / of getogen zijn. Kennis en 

inzicht omtrent het reilen en zeilen van de Aarde doet ons hopelijk ook 

inzien dat we onze planeet moeten beschermen tegen die levensvorm die 

de planeet helemaal naar haar hand heeft gezet en zeker niet altijd en 

overal op een goede manier. Die levensvorm heet “mens”. 

 

Wandelen en ontdekken 
 

Om optimaal te kunnen genieten van de hieronder beschreven wandeling 

zullen we de geologische geschiedenis, of anders gezegd de geschiedenis 

van het landschap, in eenvoudige termen neerzetten. Als 

achtergrondkennis heeft u eigenlijk genoeg aan onderstaand eenvoudige 

overzicht. U ziet hier de opeenvolging van tijdperken, met aanduiding van 

de ouderdom, allemaal bij benadering, in de geologie kijken we niet op een 

miljoen jaar. Eerst moet u weten dat de Aarde 4,5 miljard jaar oud is. 
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We beginnen onze ontdekkingsreis echter pas ongeveer een half miljard 

jaar geleden. Van langer geleden weten we nog maar weinig en komen we 

op onze wandeling ook helemaal niet tegen, de lagen uit die tijd zitten 

onaangeroerd kilometers diep in de grond. In de tekst hieronder gebruiken 

we de kleuren zwart-geel-wit-bruin om aan te geven over welk tijdperk we 

het hebben. 

Zo, nu weten we wel genoeg om een geologische landschapswandeling te 

gaan maken. 
 
 

PRIMAIR heel oud: 550-250 miljoen jaar ZWART 
 

Dit zijn de oudste lagen, als een zeer stevig rotsfundament onder Wijlre, 

honderden meters dik. De geoloog gebruikt de onderverdeling 

Cambrium, Ordovicium, Siluur, Devoon, Carboon en Perm. Het Carboon 

kennen we van de (zwarte!) kolen. 
 

SECUNDAIR oud: 250 - 65 miljoen jaar GEEL 
 

Dit zijn al wat minder harde lagen, denk aan de (gele!) mergel, 

oorspronkelijk ook honderden meters dik, maar veel is al weer weg door 

natuurlijke afbraak (erosie). De geoloog gebruikt de onderverdeling 

Trias, Jura, Krijt. 

 

TERTIAIR jong: 65 - 2 miljoen jaar WIT  

(N.B. U ziet i.p.v. Tertiair steeds meer de nieuwe benaming Neogeen plus 

Paleogeen) 
 

De lagen zijn hier veel losser, denk aan kleien en met name (witte!) 

zanden, soms nog samengedrukt tot zandsteen. Ook hier oorspronkelijk 

honderden meters, maar zeker die losse lagen laten zich makkelijk 

afbreken, denk maar aan een rivier die zand meesleurt naar zee. De 

geoloog gebruikt de onderverdeling Paleoceen, Eoceen, Oligoceen, 

Mioceen, Plioceen. 
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KWARTAIR heel jong: 2 miljoen jaar tot nu BRUIN  

Dit zijn de meest losse lagen, denk aan grind en (bruine!) löss. De lagen 

zijn hier tientallen meters dik en zijn flink onderhevig aan erosie, omdat 

zij in het huidige landschap bovenaan liggen en prooi zijn van wind, 

water en zwaartekracht. De geoloog gebruikt de onderverdeling 

Pleistoceen en Holoceen. Het Pleistoceen is de periode van de koude 

ijstijden, afgewisseld met warmere perioden, de tussenijstijden. Ook zien 

we hier de grote landschapsbepalende invloed van de oudste Maas. 
 

Op de twee kaartjes ziet u een overzicht van het gebied, met het typische 

reliëf van een dal, met hellingen aan weerskanten. De nummering op het 

hoogtekaartje vindt u terug in de tekst. De wandeling is, gezien de lengte, 

eventueel op te delen in etappes. 
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DE WANDELING 

 

 We beginnen onze wandeling in de Marchierstraat, bij een van de 

meest markante gebouwen in Wijlre en dat is de kerk. 

 

Je kunt veel van de geschiedenis van Aarde en landschap leren door te 

kijken welke delfstoffen en bouwmaterialen de mens door de eeuwen heen 

uit de natuur heeft gehaald en gebruikt (ref. 3). Het torengedeelte van de 

kerk (Fig. 3) is gebouwd van Nievelsteiner zandsteen. Verder zijn er in het 

gebouw ook mergelblokken en baksteen gebruikt. De Nievelsteiner 

zandsteen heeft zich gevormd in het jonge tijdperk (wit), om precies te zijn 

in het Mioceen. Ongeveer 12 miljoen jaar geleden was er de laatste keer een 

zee waar nu Wijlre ligt. Toen deze zich terugtrok ontstonden er 

kustmoerassen, waarin zich fijn zand afzette. De zandkorrels groeiden aan 

elkaar en zo ontstond de harde zandsteen. Deze werd in groeve Nievelstein 

bij Kerkrade afgegraven. Ook bij andere kerken in Limburg is dit soort 

zandsteen gebruikt, zoals in Gulpen, Margraten, Schimmert en niet te 

vergeten Rolduc. Ook de beroemde Romeinse sarcofaag (grafzerk) die in 

1930 gevonden werd in Simpelveld is van dit materiaal gemaakt. 

Overigens, als u de mooie witte losse zandlagen uit het Mioceen wilt zien, 

dan moet u eens op de 
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Brunssummerheide en omgeving gaan wandelen. In de rest van Limburg 

zijn ze grotendeels door water richting zee afgevoerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 3: Kerk uit miocene zandsteen 

 

We steken de Marchierstraat over en lopen de steile Stationsweg op 

richting de trap. We klimmen als het ware uit het dal van de Geul. 

We blijven recht omhooglopen, langs het van Wachtendonckplein en 

komen uit op de Parallelweg. Daar gaan we naar rechts en dan naar 

links op de Seinhuisweg, zodat we het spoor kunnen oversteken. We 

houden links aan en gaan de “Dikkebuik” op. 
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We zien al gauw in de hellingen (‘in d’r graaf’, zeggen we in Wijlre) de 

geelwitte kleur van brokken kalksteen, in Limburg ook mergel genoemd. 

Eigenlijk is die naam mergel foutief, want mergel is een mengsel van 

kalksteen en klei en wat we hier in Limburg vinden is overwegend pure 

kalksteen. We zullen verderop in de wandeling nog kalksteenwanden 

tegenkomen. 

 

Hoe ontstaat kalksteen?   

De ontstaansgeschiedenis van kalksteen ligt in het oude tijdperk (geel) en 

wel in de periode die we Krijt noemen. Herinnert u zich dat de continenten 

continu bewegen! In het Krijt lag Nederland op de hoogte van het huidige 

Spanje, ruwweg 80 miljoen jaar geleden en het toenmalige klimaat was 

subtropisch. Er was een “superbroeikaseffect”, geen poolijs en de zeespiegel 

stond een paar honderd meter hoger dan tegenwoordig. Op het land 

maakten de dinosauriërs de dienst uit, mensen waren er nog niet. Zuid-

Limburg lag aan de rand van een ondiepe zee, waarin allerlei dieren leefden, 

waarvan de meeste nu zijn uitgestorven. Het water bevatte gigantische 

hoeveelheden plankton, net als de tegenwoordige zeeën. Elk planktondiertje 

had een beschermend kalkpantsertje. Als dat plankton stierf, dwarrelde het 

naar de zeebodem, waar zich al die kalkpantsertjes opstapelden. Nu de zee 

weer weg is zien we dat als harde of zachte kalksteen. Hierin vinden we ook 

de fossiele resten van grotere dieren. Veel mensen kennen de belemniet, de 

inwendige schaal van de toenmalige pijlinktvis, als enige van het dier 

overgebleven. Of de fraaie zeeëgels, in honderden soorten, groot en klein, 

haaientanden, oesters, slakkenhuizen, koralen en nog veel en veel meer (Fig. 

4). Vandaag de dag worden deze fossielen, zelfs nog nieuwe soorten, nog 

steeds gevonden in de grote groeven waar kalksteen gewonnen wordt. Maar 

ze zitten ook gewoon in de grond, we lopen er als het ware continu 

overheen. 
 

 

 Als we de Dikkebuiksweg verder omhooglopen, zien we aan de 

linkerkant een klein bouwwerk en hogerop nog een. 
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Fig. 4: Verzamelde fossielen (door 

auteur) uit het Krijt (o.a. zeeëgels, 

slakken, oesters, koralen), 

ongeveer 70 miljoen jaar oud. 
 
 
 

 

Dat zijn zogenaamde kalkovens (Fig. 5), geëxploiteerd door de familie 

Heiligers, die vroeger ook een hotel in Wijlre had. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 5: Industrieel monument kalkoven Dikkebuiksweg 

 

Kalksteen branden  

 

Als men kalksteen verhit tot ruim 900 graden Celsius, dan kan men 

zogenaamde ongebluste kalk maken, die gebruikt werd in de landbouw, om 
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de vruchtbaarheid van de akker te vergroten, maar ook in de bouw, als 

kalkmortel. Als de ongebluste kalk met water wordt begoten ontstaat 

gebluste kalk. Ook deze werd in de bouw gebruikt, o.a. als witkalk voor het 

schilderen van de vakwerkhuizen. In en rond Wijlre zijn er nog meer 

kalkovens geweest (ref. 4). De meeste zijn ontstaan in WO I, toen de 

Nederlandse grenzen dicht waren en men dus geen kalk kon invoeren, 

terwijl er ook bij bijvoorbeeld de steenkolenmijnen grote behoefte aan was. 

Het kalkbranden vereiste een groot vakmanschap en men moest de juiste 

soort kalksteen als grondstof hebben. Zachte kalksteen verpulvert te snel, 

de steen moet stevig zijn. Hier in de Dikkebuik bestaat het bovenste 

gedeelte van de kalksteen in de hellingen uit zogenaamde Kunrader 

kalksteen. Die kennen we vooral als bouwsteen, we zullen hem verderop 

nog tegenkomen. Kunrader is hard en heel geschikt om te branden. In de 

buurt van Heerlen vindt men die steen veel en daar waren dan ook vele 

tientallen kalkbranderijen. 
 
 

We lopen verder omhoog. 

 

Rechts in de helling zien we dat hier gegraven is naar de Kunrader 

kalksteen, die vervolgens gebruikt is in de kalkovens. We lopen hier 

trouwens in een voor Zuid-Limburg typische holle weg. Deze zijn 

ontstaan in het jongste tijdperk (bruin) en wel in een tussenijstijd, de 

warmere periode tussen twee koude ijstijden in. Tijdens een ijstijd was 

ook het Wijlrese landschap een koude, nauwelijks begroeide bevroren 

toendra (permafrost), waar grote dieren leefden als mammoeten, 

sabeltandtijgers, neushoorns, reuzenelanden en holenleeuwen. Als het 

dan warmer werd, smolt de bovenste laag van de toendra. Het water, met 

vele stenen en leem, zocht met grote kracht een weg naar het diepste 

punt, ook toen al (een voorloper van) de Geul. Zo werden allerlei dalen en 

grubben uitgesleten, die we tegenwoordig droogdalen en holle wegen 

noemen. Wat later ook een rol speelde, op veel plaatsen, was dat na de 

Middeleeuwen een sterke ontbossing plaatsvond door de mens, waardoor 

erosie optrad en ook weer flinke modderstromen richting Geul bewogen. 

De grubben werden gebruikt als verbindingswegen tussen plateau en dal. 

In deze holle wegen kon de mens goed in de uitgesleten hellingen kijken. 
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Hier in de Dikkebuik zag hij dat daar kalksteen zat. Die kon hij goed 

gebruiken, om de vruchtbaarheid van de akkers te vergroten, dat deden 

zelfs de Romeinen al, misschien zelfs al de nog oudere Eburonen. Men 

gooide kleine blokken kalkstenen op het land en die vroren in de winter 

kapot, zodat het kalksteengruis zich over de akker kon verspreiden. 

 

We lopen door tot aan het kruispunt boven op het plateau. Hier ziet 

men de witte Kunrader kalksteen ook overal op de akkers liggen. Als men 

geluk heeft, vindt men er nog mooie fossielen, restanten van het vroegere 

zeeleven. De boeren zijn blij als men wat stenen weghaalt, want het 

bewerken van een akker met dit soort harde stenen is niet gemakkelijk. 

Loopt u maar eens even ongeveer 250 meter naar rechts, richting het 

Eyserbos. Daar vindt u op de akkers rechts enorme hoeveelheden 

Kunrader kalksteen. Maar dit is ook een uitstekende plek om eens te kijken 

naar de grote lijnen in het landschap rondom u. We dachten misschien, na 

de stevige klimpartij van daarnet, we zijn toch zo’n 60 meter hoger 

geklommen (we zijn intussen op 160 m NAP), dat we nu op een berg zouden 

zijn aangeland. Dat denkt men ook als men naar de namen kijkt van de 

buurtschappen rond Wijlre, zoals Fromberg, Dölkensberg, Berghof, 

Keutenberg, Ubachsberg. Toch moeten we dat anders bekijken. Het min of 

meer vlakke land waar we nu op staan is een plateau en dat is het eigenlijke 

Zuidlimburgse landschap. Het is wel zo dat het enigszins is gekanteld, 

richting Vaals neemt de hoogte toe. Dat heeft alles te maken met de 

bewegende continenten, zo zijn in wezen ook gebergten als de Alpen en de 

Pyreneeën ontstaan. Door die kanteling, die overigens nog steeds doorgaat, 

moesten rivieren als de Maas en beken als de Geul zich steeds een nieuwe 

weg zoeken. Daardoor werd het oorspronkelijke vlakke landschap flink 

uitgesleten en krijgen we het idee dat er heuvels zijn ontstaan, terwijl het 

eigenlijk om dalen gaat. We hebben hier op deze plek een prachtig uitzicht 

richting Gulpen en nog verder. We zien hier goed hoe het vlakke landschap 

is uitgesleten door met name de Eyserbeek, de Gulp en de Geul. De 

zogenaamde Gulperberg is dan ook niet echt een berg, maar een 

overgebleven zogenaamde kaap, daar waar de dalen van de Geul en de Gulp 

elkaar ontmoeten. Allemaal landschapselementen die ontstaan zijn in het 

heel jonge tijdperk (bruin). 
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Maar er zijn nog meer geologische verschijnselen te zien die het landschap 

zijn huidige vorm hebben gegeven. Daarvoor lopen we eerst even terug 

naar het kruispunt, waar we net vandaan komen, bovenaan de Dikkebuik. 

 

We lopen nu rechtdoor op het kruispunt, de onverharde weg op. Even 

voor de zekerheid: als men de Dikkebuik opkomt, moet men dan naar 

links. 

 

Vóór ons zien we een prachtig graftenlandschap. Het is nu onvoorstelbaar 

dat daarop in de zestiger jaren nog motorcrosswedstrijden werden 

gehouden. De graften zijn voor een deel door de boeren gemaakt, om de 

steilheid van de hellingen wat te verminderen. Ze plantten struiken en daar 

liep het regenwater tegenaan, met meegevoerde grond. Die grond, die 

noemen we hier in Zuid-Limburg löss en die zien we overal hier op het 

plateau als akkerland. De löss is een fijnkorrelig zand, dat is komen 

aanwaaien vanuit de Noordzee, toen die droog stond en de wind dus vat 

kreeg op de bodem. Dat speelde zich af in de al eerdergenoemde ijstijden, 

met name in het jongste tijdperk (bruin). Op de lagere school leerden de 

kinderen -ik ook- vroeger dat de löss afkomstig zou zijn van China, maar 

dat is een fabeltje. Soms ziet men witte Kunrader kalksteen tussen de löss, 

op andere plaatsen niet. Daar is de lösslaag dan wat dikker en wordt de 

kalksteen niet opgeploegd. Die löss was oorspronkelijk op plaatsen wel 20 
 

meter dik, maar veel er-

van is van de hellingen 

afgespoeld en is via de 

Geul en de Maas weer 

terug gebracht naar de 

Noordzee. Zo werkt de 

natuur, het is een 

systeem van kringlopen. 
 
 

 

 

 

 
Fig. 7: Vuursteen in verschillende vormen 
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Overigens, schuin tegenover hoeve Vijfbunder ligt, nu verscholen in het 

groen, een oude kalkoven. 

 

We lopen een stukje verder en zien rechts van ons de wat hoger 

gelegen Rensberg. 

 

Nu eens even wat anders. We hebben net kennis gemaakt met kalksteen en 

er is aangegeven dat er veel fossielen in te vinden zijn. Wat we ook vinden 

in kalksteen is de zogenaamde vuursteen. Vuursteen is een wonderbaarlijk 

materiaal. 

 

Vuursteen,   

Vuursteen groeit, net als kalksteen, als het ware op de zeebodem en we 

vinden het dan ook in lagen, die een paar centimeter dik kunnen zijn, maar 

ook wel twee meter! De vuursteen kan allerlei vormen hebben, bijvoorbeeld 

knollen, vlakke platen en buizen (Fig. 7). Hoe vuursteen precies gevormd 

wordt is nog onduidelijk. Het moet te maken hebben met de aanwezigheid 

in het zeewater van diertjes die niet een pantsertje hebben van kalk, zoals 

we eerder hebben ontmoet, maar van een materiaal dat te vergelijken is 

met kiezel, zoals sponzen. Vuursteen is zeer hard en is meestal donkerder 

van kleur dan kalksteen. Veel mensen denken dat men vuur kan maken met 

vuursteen, door er twee tegen elkaar te slaan. Dat is niet zo, men moet één 
 

steen nemen waar ijzer in zit, 

bijvoorbeeld het goudkleurige pyriet, 

zoals we dat in onze steenkolenmijnen 

vonden. De andere steen is inderdaad 

een vuursteen, die zo hard is dat men 

een stukje pyriet kunt afslaan en dat vat 

dan door de wrijvingswarmte vanzelf 

vlam. Met een beetje stro kan men dan 

een vuurtje maken. Of, zoals nog in de 

19de eeuw, kon men een gedroogde en uit 

elkaar gevezelde tondelzwam laten 

smeulen en in de metalen zogenaamde 

tondeldoos bewaren. Maar, met 
Fig. 8a Kernsteen 
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vuursteen heeft de mens iets gedaan dat nog veel interessanter is dan vuur 

maken. We weten nu, dat de oudste mensen zo ongeveer 7 miljoen jaar 

geleden ontstonden in wat we noemen het proces van evolutie. Bijna 3 

miljoen jaar geleden ontdekte de mens dat hij van brokken vuursteen 

prachtige gereedschappen kon maken, door ze te bewerken met andere 

stenen, met hout of met botmateriaal van dieren. Hij maakte bijlen, 

pijlpunten, messen, huidschrabbers en nog vele andere dingen, die hij 

nodig had, bijvoorbeeld tijdens de jacht en in het huishouden. 
 

 

In het landschap om Wijlre kan men, als men wat geluk heeft, van dat 

soort prehistorische voorwerpen nog vinden (Fig. 1 en 8a en 8b). Het 

betreft dan veelal kernstenen, waar de basisstukken voor werktuigen van 

werden afgeslagen en de werktuigen zelf. Het laat zien dat er hier al 

mensen waren vele duizenden jaren geleden. Het is het enige dat die 

mensen ons hebben achtergelaten, hun botten zijn doorgaans vergaan in 

de kalkarme löss. Het meeste wat we van hen weten, hebben we geleerd 

van hun vuurstenen gereedschappen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
   
 

 

Fig. 8a vorige blz: prehistorische kernsteen ; Fig. 8b hierboven: werktuigen. 
De 2 kleinste links zijn mogelijk mesolithisch (9000- 5300 v. Chr.) (meest 
linkse 4 cm). Vindplaats Beertsenhoven (door auteur, 2016) 

 

 Bijzonder interessant is dat we vanaf het uitzichtpunt waar we nu zijn 

kunnen kijken naar een plaats waar de oudste bekende prehistorische 
 

 

 
16 



mens uit dit gebied zich langere tijd heeft opgehouden. Dat is op de 

Vrakelberg, u ziet hem links van de Rensberg (Fig. 9a en 9b). 
 

 

 

Fig. 9a. Zicht op de Rensberg en Vrakelberg vanaf maaiveld 
 

 

Zoals u ziet zijn zowel de Rensberg en de Vrakelberg geen echte bergen. 

Het is al eerder gezegd, we moeten ons Z-Limburg voorstellen als zijnde 

een min of meer vlak landschap. Daarin zijn door water dalen uitgeslepen.  

Dus eigenlijk is het een dalenlandschap en geen heuvelland. De heuvels 

zijn slechts erosieresten. 
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Fig. 9b Deze luchtopname gemaakt vanaf dezelfde positie als fig. 9a, laat 
duidelijk de talrijke graften zien die zowel de Vrakelberg als de Rensberg 
omgeven. 
 
We spreken evenwel toch vaak van heuvelland, zo ervaren de mensen (en 

zeker de toeristen, die veelal vlakke landschappen gewend zijn) het nu 

eenmaal. Als je in Wijlre bij het laagste punt staat, bij de Geul, moet je flink 

klimmen, zoals net de Dikkebuik op. Limburgers spreken dan ook al heel 

lang van “bergen”. De enige echte berg in geologische zin in  Z-Limburg 

vinden we in Ubachsberg, rechts van de Vrakelberg, op de Vrouwenheide 

bij de molen, waar we verderop nog over zullen spreken. Een “echte” berg 

ontstaat door opheffing vanuit de diepte, dat is daar inderdaad gebeurd 

en de Vrouwenheide is er een overblijfsel van. Alles wat de natuur maakt, 

breekt ze ook gelijk weer af. 
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Neanderthalers in Wijlre   

Op en rond die Vrakelberg zijn meer dan 

duizend vuurstenen voorwerpen gevonden, 

fragmenten van geslepen bijlen, pijlpunten, 

krabbers en messen, ter plekke gemaakt 

door prehistorische mensen (ref. 5,6). De 

vuurstenen die ze gebruikten (Fig. 10) zijn 

voor een gedeelte ter plekke opgeraapt, 

maar er zijn ook vuurstenen aangevoerd 

vanuit plaatsen verder weg. Dat is 

interessant, waarom deden die mensen dat, 
 

dat moet een reden hebben gehad, ze waren echt niet zo primitief als men 

vaak denkt. Waarom hebben ze niet uitsluitend die vuursteen gebruikt die 

ze ter plekke zo konden oprapen? Misschien omdat die te slecht van 

kwaliteit was, of niet de goede vorm en afmetingen had om er hun 

werktuigen van te maken. Maar waarom ga je slepen met die zware 

vuurstenen, waarom bewerk je ze niet daar waar je ze vindt?! We weten 

van andere plaatsen in Zuid-Limburg dat de prehistorische mens plekken 

opzocht waar hij zich veilig voelde, of waar hij een goed uitzicht had, met 

name als er wilde dieren in de dalen liepen. Maar ze zullen ook water in de 

buurt nodig hebben gehad. Allemaal overwegingen, die ons een beeld 

kunnen geven van wat zich hier moet hebben afgespeeld. Hier moeten 

jagers-verzamelaars steeds kortstondig hebben verbleven en wel de 

Neanderthaler, in een tijdspanne tussen 300.000 en 30.000 jaar geleden. 

Ook op andere plaatsen rond Wijlre zijn er aanwijzingen dat de 

Neanderthaler er verbleef, dat is af te leiden uit de gevonden vuistbijlen. We 

weten inmiddels veel van deze oermensen, in Maastricht-Belvédère 

bijvoorbeeld is een kampement ontdekt van zo’n 400.000 jaar oud. Maar 

hier op de Vrakelberg hebben daarna ook vroege boerengemeenschappen 

gewoond, zo’n 6000 jaar geleden. Die mensen hadden dat landschap erg 

nodig, met zijn dalen en hellingen, vuurstenen en vruchtbare löss. Zo zijn 

naderhand ook veel dorpen ontstaan dicht bij een rivier, zoals Wijlre bij de 
 
Geul. Naderhand ontstonden de buurtschappen op de hellingen en op het 
plateau, zoals Fromberg.  
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Fig. 10 (vorige blz) Voorstelling van vuursteenbewerking door 

Neanderthaler (300.000-30.000 jaar geleden) 

 

We lopen verder en komen uit op de geasfalteerde Elkenraderweg.  

We steken die recht over en vervolgen de onverharde weg. 

 

Het zal nu langzamerhand ook duidelijk worden dat we in de richting lopen 

van een lang en breed dal, waarlangs ook de net besproken Vrakelberg ligt. 

Onderaan in het dal bevindt zich de Vijfbundersweg, die loopt van de 

Klapstraat in Etenaken naar Ubachsberg. Het dal is een waarlijk prachtig 

voorbeeld van een droogdal, eerder al genoemd. Weer even terug naar de 

ijstijden, in het heel jonge tijdperk (bruin). Gletsjers waren er niet in Zuid-

Limburg, maar wel de zogenaamde permafrost, een continu bevroren 

bodem. Na een ijstijd, die wel tienduizend jaar kon duren, werd het altijd 

weer warmer. In deze tussenijstijd smolt de bodem en het regende heel 

veel. Al dat water zocht met grote kracht een weg naar het laagste punt, 

hier de Geul. Deze sterke modderstroom, met veel stenen erin, sleet dan 

grote dalen uit, maar ook de holle wegen, zoals we ook al eerder zagen. Die 

dalen hebben vandaag de dag, nu we sinds ongeveer 12.000 jaar geleden 

weer in een tussenijstijd zitten, geen waterafvoerende functie meer en we 

spreken dan ook van een droogdal. Hier in de Vijfbunder loopt in het 

droogdal nu het beekje genaamd de Truit, dat onder de spoorweg 

doorloopt (tunneltje), onder de Valkenburgerweg door en tenslotte 

uitkomt in de Geul, ergens in de buurt van de Gronselenput. In Zuid-

Limburg komt men droogdalen overal tegen en ze zijn dan ook mede 

bepalend voor het typische landschap. Als men goed kijkt, ziet men dat het 

droogdal voor ons niet symmetrisch van vorm is, de noordkant is veel 

steiler dan de zuidkant. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de 

hoeveelheid opvallend zonlicht. De noordkant van het dal ontving de 

meeste zon, die smolt sneller en het puin rolde naar beneden en werd 

afgevoerd. De zuidkant bleef langer in de schaduw en is daardoor dus 

minder steil. 
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 We lopen verder en komen bij ‘Et Schluusmankrutske’. 

 

We zien daar omheen een aantal dikke stenen, die zijn meegevoerd door 

de Maas. 

 

Het eiland van Ubachsberg  

 

Maaskeien in Wijlre, dat is weer een apart verhaal. Tegen het eind van het 

jonge tijdperk (wit), zo ongeveer 12 miljoen jaar geleden, was Zuid-

Limburg een vrijwel vlak gebied, een aaneengesloten vlakte, zonder 

noemenswaardige dalen of hellingen. Vanuit het zuiden kwam toen de 

Oermaas, een zeer brede en wilde rivier, die zanden en grinden afzette over 

geheel Zuid-Limburg. Ongeveer 2 miljoen jaar geleden zien we dat de 

Oermaas is veranderd in een smallere stroom, die komt uit Frankrijk en die 

loopt van Eijsden richting Kerkrade, om bij het huidige Duitse Düren uit te 

monden in de toenmalige Oerrijn (Fig. 11). We noemen dat de Oostmaas en 

die zet ook weer zanden en grinden af. Die Oostmaas loopt ook door het 

huidige Wijlre, tot zo ongeveer waar wij nu staan. Rechts van ons, we 

noemen dat het eiland van Ubachsberg, liep ze niet, dat was te hoog, we 

vinden daar dan ook niet het betreffende grind. Nadat de Oostmaas 

ongeveer 500.000 jaar door haar bedding liep, gebeurde er iets ingrijpends. 

Door het verschuiven van de continenten kwamen de Hoge Venen en de 

Ardennen omhoog. Als gevolg hiervan kantelde ook het zuiden van Zuid-

Limburg. De Oostmaas werd daardoor als het ware uit haar dal gedrukt. 

Tussen Gulpen en Margraten (bij de Hut) werd de druk zo hoog dat de 

Oostmaas echt uit haar dal brak en een nieuwe bedding moest kiezen. Het 

werd de Westmaas. Dadelijk, als we op de Dodeman zijn aangekomen, 

komen we deze tegen. 
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Wijlre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 11: Eiland van Ubachsberg, met eromheen dalen van Oost- en 

Westmaas. De gele stroken zijn restanten van tertiaire afzettingen, in 

deze wandeling het tijdperk “wit” genoemd. 

 

We lopen bij het kruis naar links, een holle weg in, maar 

liever spreken we hier van een grubbe. 

 

Als we even op de akker kijken aan de rechterzijde van de grubbe, zien 

we daar weer de Kunrader kalksteen, maar ook lichtblauwe vuursteen en 

wat grind van de Oostmaas. Als u geluk heeft vindt u ook zogenaamde 

Maaseieren (Fig. 12), mooie rondgeslepen wit-blauw-zwarte 
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vuursteentjes. Die zijn gevormd toen hier de laatste keer zee was, in het 

jonge tijdperk (wit). De eerst ruwe vuurstenen, losgekomen uit de 

kalksteen, werden aan de kust 
 

van die zee door eb en vloed 

heen en weer gesleept, 

waardoor ze hun mooie ronde 

vormen kregen. Als u een 

Maasei (de naam heeft 

overigens niets met de Maas te 

maken…!) in uw hand heeft, is 

dat het hardste stuk dat van de 

oorspronkelijke grotere 

vuursteen is overgebleven. 

Fig. 12: Maaseieren, het grootste 
op de foto is 10 cm 

 

En er is nog iets interessants te 

vinden hier. We zijn namelijk ook de 

grens overgestoken daar waar de 

Kunrader kalksteen overgaat in een 

andere soort, de zogenaamde 

Gulpener kalksteen. Die bevat heel 

andere vormen van vuursteen dan 

de hoger gelegen Kunrader, vaak 

heel grillig, glasachtig en diepzwart. 

Een typische vorm is de buisvormige 

vuursteen. Als men zo’n stuk 

vuursteen ziet liggen denkt men al 

gauw dat het een versteend bot is. 

(Fig. 13).  

 

Fig. 13: Geen “versteend bot”, maar een fossiele kreeftengang van vuursteen 

 

Tenminste, dat dacht ik als jonge en onervaren verzamelaar en ik 

vermoedde dat die botten van heel oude menssoorten waren. 
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Ik nam er veel mee en legde ze plechtig in de tuin. Maar nee, de verklaring 

is een heel andere. Vuursteen ontstaat op de zeebodem, hebben we eerder 

gezien, in het gele tijdperk. Nu is het zo dat sommige soorten kreeften hele 

gangenstelsels graven in die losse zeebodem, om daar naar algen te zoeken 

en die zelfs te kweken! Rond die kreeftengangen vormt zich vuursteen en 

die vinden we nu als vuurstenen buizen terug in het veld. Rond Wijlre vindt 

men er enorm veel, ze zijn flink aangetast door de grond en daardoor bruin 

geworden. Het zijn dus geen versteende botten, maar fossiele 

kreeftengangen. We lopen de grubbe af en zien in de helling weer de witte 

kalksteen. Realiseert u zich, dat we nu op allemaal op elkaar liggende 

zeebodems lopen, van pakweg 70 miljoen jaar geleden. 

 

Op het eind van de grubbe, vlak vóór het spoor, nemen we de trap 

links omhoog en lopen zo weer naar de Elkenraderweg, steken 

rechts het spoor over en lopen weer naar beneden, het Geuldal in. 

Bij de Wielderdorpstraat aangekomen gaan we links, steken de 

straat over en gaan na huisnummer 16 rechts het pad in. We dalen 

de trappen af en gaan naar rechts. 
 

 We zijn nu bij 

de watermolen. 

We zien vooraan 

rechts een oude 

muur van 

Maastrichter 

kalksteen (Fig. 

14). Dat soort 

kalksteen zit in 

Wijlre niet in de 

grond en is dus 

aangevoerd. 
 

 
Fig. 14: Muur van verweerde Maastrichter kalksteen bij watermolen 

 

Vaak komen die blokken uit de Sibberberg in Sibbe, waar dat soort 

blokken nog steeds wordt “gebroken”, zoals men vroeger zei. 
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Daar bouwde men huizen, boerderijen en kastelen mee. Maastrichter 

kalksteen kan men gemakkelijk zagen, in tegenstelling tot de Kunrader en 

de Gulpener kalksteen, die we eerder tegenkwamen, die kan men in de 

regel alleen maar kappen met een hamer. 

 

We gaan nu naar links, door de nauwe doorgang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 15: Raamomlijsting bij watermolen van Naamse steen, met fossielen, 

ongeveer 350 miljoen jaar oud 

 

We zien ook hier het gebruik van gezaagde kalkstenen. Ook in het 

molengebouw zelf is Maastrichter kalksteen gebruikt, als men goed kijkt 

ziet men er schelpen en andere fossielen in zitten. Let ook eens op de grijze 

raamomlijstingen, ook daar ziet men fragmenten van witte fossielen in (Fig. 

15). We gaan daar zo dadelijk iets over vertellen. 

 

We gaan over het bruggetje, naar links. 
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We zien aan de achterkant van de grote hoeve (Wielderhof) dat deze 

muur oorspronkelijk was opgetrokken uit gekapte Kunrader kalksteen 

en naderhand uitgebreid met gezaagde Maastrichter (Fig. 16). De 

bakstenen zijn zogenaamde “veldbrand”, meestal ter plekke gebakken 

van löss, een grondsoort die we al eerder zijn tegengekomen. Langs de 

Geul-arm richting molenrad zien we grote platte stenen, die van 

onbekende oorsprong 

zijn, in elk geval niet 

uit Limburg. 

 

Fig. 16: Wielderhof, 

met zowel 

Maastrichter als 

Kunrader kalksteen 

 

 
 
 
We gaan nu via de sluis over de Geul. 

 

De Geul ontstaat in de buurt van Aken, op Belgisch gebied (Lichtenbusch) 

en stroomt uiteindelijk bij Voulwames (Itteren) in de Maas. Op haar weg 

ontmoet ze vele soorten landschap en ondergrond. Het meest interessante 

gedeelte is daar waar in vroegere jaren een uitgebreide ertsindustrie 

bestond, namelijk in het Belgische gebied van Plombières en La Calamine, 

namen die verwijzen naar respectievelijk lood en zink. Deze grondstoffen 

kwamen ook in het Geulwater terecht en zorgden op de oevers voor 

prachtige planten, die we aanduiden met “zinkflora” en waarvan het 

zinkviooltje het meest bekend is. Deze zinkflora vond men in vroeger jaren 

zelfs tot in Wijlre langs de Geul, zelfs tot in Valkenburg toe. Omdat de ertsen 

ontstaan zijn in het heel oude tijdperk (zwart), verbindt de Geul ons als het 

ware daarmee. 
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Steenkool in Wijlre?  

 

In het zwarte tijdperk lag Wijlre op de hoogte van het huidige Brazilië - 

Suriname. De diepe zeeën bevatten destijds veel koraalriffen, die we nu 

terugvinden als Naamse steen, die we ook kennen als o.a. blauwsteen. Het is 

de steen waar de raamomlijstingen van zijn gemaakt in het molengebouw 

waar we net langs kwamen. We zien er witte fossielen in zitten en we 

moeten ons realiseren dat in de tijd waar we nu over spreken, het zwarte 

tijdperk, er nog heel andere soorten leven op Aarde waren. Bekend uit die 

tijd zijn ook reusachtige bomen (zoals zegelboom, schubboom), wel 40 

meter hoog, die in de moerassen groeiden die ontstonden als de zee zich 

terugtrok ten gevolge van een bodemstijging. Als die bomen stierven, 

kwamen ze onder de waterspiegel terecht. Samen met vele andere planten 

werd dit afgestorven materiaal langzaam omgezet in veen en tenslotte in 

steenkool. Als we in Wijlre in dat heel oude tijdperk willen terechtkomen, 

moeten we ongeveer 80 meter diep graven. Maar zit daar dan ook 

steenkool? Nee, dat weer niet. Er heeft zich wel steenkool gevormd, maar is 

door de natuur ook weer afgebroken. Als we steenkool willen aanboren 

moeten we weer de Dikkebuik op, naar Overeys, daar is de grens van het 

steenkolengebied en zo richting Heerlen. Overigens, er woonden in Wijlre 

wel mijnwerkers, die elke dag met de “koelbus” werden opgehaald en naar 

de Mijnstreek trokken. Zij brachten mooie mineralen mee en fossiele 

afdrukken van planten en bomen (Fig.17), die ze ondergronds hadden 

gevonden. Wat we wél hebben in de Wijlrese bodem zijn diezelfde lood- en 

zinkertsen die we in België aantreffen (Fig. 18). In de jaren dertig van de 

vorige eeuw had men plannen om dit soort ertsen te winnen bij Epen en ze 

dan per bovengrondse kabelbaan (!!!) helemaal naar Wijlre te 

transporteren, omdat hier een spoorweg was, om ze af te voeren naar 

elders. Gelukkig is dit snode plan niet doorgegaan. Overigens, de Thermen in 

Valkenburg pompen badwater op uit diezelfde geologische lagen. 
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Fig. 17: Afdruk van fossiele boom uit het Carboon (tijdperk 

“zwart”), ongeveer 300 miljoen jaar oud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 18: Aangeslepen stukken schalenblende, een erts uit de buurt van 

het Belgische la Calamine 
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Genoeg nu over het zwarte tijdperk, diep onder ons. We kijken weer naar 

de Geul. We weten eigenlijk niet hoe de Geul is ontstaan, het vermoeden is 

dat dat is gebeurd tijdens de bewegende Oostmaas, die we op het plateau 

van de Dikkebuik hebben besproken. Het is een zeer snelstromende beek, 

die veel (vaak) scherpe bochten heeft. We spreken van een meanderende 

beek. We kunnen dat goed zien als we er langs gaan lopen, op het 

wandelpad door de beemden, richting Stokhem. Aan de buitenste bocht is 

de stroomsnelheid het hoogst en daar kalft de Geul steeds verder het land 

af. Aan de binnenbochten is de stroomsnelheid lager en daar legt de Geul 

de stenen en zanden neer die ze op haar reis vanuit Frankrijk en België 

heeft meegebracht. Zo begrijpen we waarom een zo kleine beek door het 

meanderen zo een breed dal kan uitslijten. Het gevolg is een prachtig 

landschap en het is dan ook niet voor niets dat de Wijlrese troubadour Toon 

Knops vroeger zong van “Guël, guël, wie sjoeën bis doe…”. 

 

We lopen door de prachtige beemden en komen aan de oostrand van 

Stokhem. We lopen naar links, over het Keizer Willempad. 

 

 We bereiken de prachtige vakwerkboerderij waar schutterskeizer 

Willem Didden (1903-1978), mijn grootvader van moederskant, geboren 

en getogen is. Het huis Stokhem 48 is goed te herkennen aan de 

karakteristieke pannengevel (Fig. 19). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           Fig. 19: Pannengevel van de vakwerkboerderij van Willem Didden 
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Aan de rechterkant is een van de voormalige dorpsputten mooi 

geconserveerd en de boerderij brengt ons terug naar de tijd dat de mensen 

aangewezen waren op de omringende natuur. Men gebruikte hout en leem, 

later veldbrand, om huis en boerderij te bouwen. De fundamenten waren 

stenen die men in de omgeving vond, meestal aangevoerd door de vroeger 

hier stromende Oostmaas of ook wel de Geul. Willem Didden had overigens 

halverwege de vorige eeuw achter zijn boerderij een kegelbaan aangelegd, 

waar vele dorpsgenoten een trefplaats vonden en waar men ook iets kon 

drinken. Als we verder lopen zien we nog meer vakwerkbouw en gebruik 

van de natuurlijke materialen, zoals we ze op onze wandeling al zijn 

tegengekomen. Loop een klein stukje de weg naar rechts eens in, naar het 

huis waar Sjef Houben met zijn zuster woonde (Stokhem 36) en daar ziet u 

wederom een prachtig voorbeeld van het gebruik van meerdere soorten 

kalksteen (Fig. 20). U ziet overigens de kalksteen hier en daar in de straat 

witgekalkt, dat deed men vroeger, want men wilde die eigenlijk een beetje 

verbergen, want kalksteen was, net als eerder vakwerkbouw, iets van de 

“arme mensen” en daar wilde men toch niet bijbehoren…..! 
 

 

 We lopen tot aan de driesprong. 

 

We zien hier rechts een fraaie woning 

van Kunrader kalksteen (Fig. 21) en 

links een aantal dikke stenen. Het zijn 

overwegend Maaskeien, door de 

toenmalige Maas over grote afstanden 

naar hier getransporteerd. Dat ging 

vooral goed als er ijs in de Maas zat en 

om de dikke stenen heen, waardoor ze 

als het ware een beetje gingen zweven 

en zich zo konden verplaatsen met de 

vaak woeste waterstroom mee. 

 

Fig. 20: Maastrichter en Kunrader 

kalksteen in het huis van Sjef Houben 
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Fig. 21: Kunrader kalksteen op driesprong in Stokhem 

 

We lopen bij de driesprong rechtdoor. 

 

We zien op veel plaatsen bij de huizen en in de tuinen soortgelijke 

Maaskeien als decoratie, grote en kleine. Vaak werden de meest harde ook 

gebruikt als schampsteen, om te vermijden dat de boerenkarren de muren 

van de boerderijen beschadigden. Bij de gerestaureerde dorpspomp, met 

bovenstuk van Maastrichter kalksteen is een grote zandsteen ingemetseld. 

Even onthouden, we komen dadelijk op die Maaskeien terug. We gaan nu 

beginnen aan een fikse klim, we gaan de Dodemanweg ( ‘d’r Doeëman’) op. 

Het uitzicht wordt steeds imposanter, maar we letten ook eens op de 

wanden rechts van de weg .Tussen de struiken door zien we het wit van 

aldaar afgezette kalksteen (Fig. 22), die we al eerder hebben leren kennen. 

Op meerdere plaatsen is de kalksteen bedekt door löss die van bovenaf is 

gespoeld. Ongemerkt passeren we de grens tussen Gulpener en daarop 

gelegen Kunrader kalksteen, net zoals eerder op de wandeling aan de 

overkant van de Geul. 
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Fig. 22 Overgang tussen Gulpener en Kunrader kalksteen op Dodemanweg 

 

De Gulpener kalksteen is die met de grillige zwarte vuurstenen. Deze plek 

is bij geologen goed bekend, hier werden vele gesteentemonsters genomen 

om ze te onderzoeken op fossielen en wel met name op eencellige 

planktondiertjes (m.n. zogenaamde foraminiferen). Bij de oprit naar rechts 

kunnen we de Kunrader kalksteen, met zijn lichtgekleurde vuursteenlagen, 

goed bekijken. Maar vergeet ook niet het prachtige uitzicht achter u. Bij 

goed zicht zien we in de verte rechts de kerk van Vijlen en zien ook dat Zuid-

Limburg tot op de Vaalserberg toch inderdaad gewoon een vlak plateau is, 

dat enigszins is gekanteld, zoals al eerder besproken. Als u goed kijkt (Fig. 

23) ziet u daar ook rechts aan de horizon het dal van de vroegere Oostmaas, 

tussen twee bossen in, we kijken met de stroom mee. Iets dichterbij, zo 

ongeveer halverwege de kerken van Vijlen en Wijlre, ziet u het bekende 

witte huis liggen van operazanger Tom Brand, een telg uit het Wijlrese 

brouwersgeslacht. We lopen verder omhoog, door de kalksteen, eigenlijk 

van de ene zeebodem naar de andere. De kalksteen speelt zeker een rol bij 

de smaak van de wijn die hier in de hellingen verbouwd wordt. Maar de 

hellingen in dit soort kalkgraslanden (Stokhemmerweiden, Berghofweide) 

vormen ook een geschikte voedingsbodem voor prachtige planten zoals o.a. 

orchideeën. 
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Fig. 23  Zicht, vanaf de Dodeman, op  het dal van Oostmaas, die stroomde  
             van het Belgische Hallembaye  (bij Eijsden) naar  het  Duitse Düren,  
             om daar in de Oerrijn uit te monden 
 
 
 
We kijken links in het dal (‘i g’n Kael’, in de keel), waarin we dadelijk 
zullen teruglopen. Steeds verder omhoog komen we in vlakker gebied, het 
begin van het plateau. We lopen verder en zien aan de rechterkant een 
veldweg, naast een akker met löss. Het valt op dat deze akker vol ligt met 
allerlei vormen en kleuren aan stenen (Fig. 24), vooral goed te zien als er 
geen gewassen staan. Dit is Maasgrind. We herinneren ons nu weer de 
Maaskeien onderaan de helling in Stokhem. Het hele plateau ligt er vol 
mee. We zijn aangekomen in het dal van de vroegere Westmaas, zoals 
eerder besproken en te zien in Fig. 11. 
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Dit dal liep vanaf de Hut over Ingber en via de plek waar we nu staan (de 

Berghof) richting de Keutenberg. Al dat grind heeft de Westmaas hier 

achtergelaten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 24: Grind, achtergelaten door Westmaas op Dodeman 

 

Maar de Westmaas loopt hier nu niet meer. Dat komt omdat de Ardennen 

steeds verder omhoog kwamen, Zuid-Limburg verder mee kantelde en de 

Westmaas steeds westelijker ging stromen, om terecht te komen in haar 

huidige bedding bij Maastricht. Iets verderop bij de boerderij zien we weer 

schampstenen, die de wanden tegen de raderen van de karren moesten 

beschermen. Vaak waren ze wit geverfd. Op en rond de boerderij zien we 

veel voorbeelden van gebruik van gesteenten uit de omgeving. 
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Wat is grind?  

 

Grind is eigenlijk een bonte verzameling van 

losgekomen stukjes van allerlei bergen, die door 

de Westmaas zijn meegenomen en hier afgezet. 

De stenen zijn dan ook afgerond door het 

transport met het water. Veel van de grindstenen 

komen uit Frankrijk, waar de Westmaas en ook 

de huidige Maas ontspringen. We weten van elke 

steen precies waar deze oorspronkelijk vandaan 

komt. De oudste zijn zo’n 500 miljoen jaar oud, 

het oudste gedeelte 

van de periode die we met hier met “zwart” aanduiden. Met enig geluk vindt 

u fossielen in het grind, zoals zeelelies, schelpjes of koralen. Ook bevat het 

grind halfedelstenen, zoals jaspis en agaat, die, zeker als ze aangeslepen zijn, 

prachtige kleuren hebben. Heel makkelijk te vinden hier zijn Maaseieren (Fig. 

12). 

 

Het grind konden en kunnen de mensen hier goed gebruiken. Ongeveer een 

eeuw geleden was men verplicht zelf gaten in de wegen te vullen en dat 

deed men met grind (het zogenaamde botten). Ook voor de bouw is het een 

geschikte grondstof (fundamenten, beton). Waar mogelijk had ieder dorp 

had dan ook zijn eigen grindkuilen, ook in Stokhem, in de helling van de 

Dodemanweg. 
 
 

Natuurlijk allereerst de Maastrichter kalksteen (“uit de berg gebroken”, in 

Sibbe) in de wanden. Op de binnenplaats een prachtige voedertrog uit 

Naamse steen en Maasgrind in de oprit. We lopen naar het kruispunt 

(eigenlijk een vijfsprong!) en zien daar op een klein oppervlak een flink 

aantal grote stenen liggen. Het zijn Maaskeien. Eén ervan, op de hoek van 

de kruising, echter niet. Het is een opvallend blok dat bestaat uit kleine 

afgeronde blauwe vuurstenen, die samengekit zijn. We spreken van een 

rolvuursteenconglomeraat (Fig. 25) en deze stenen zijn zeldzaam in Zuid-

Limburg. Het blok is ontstaan in het jonge tijdperk (wit) uit Zuidlimburgse 

vuurstenen, die een soort natuurlijk beton vormen. 
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Fig. 25: Rolvuursteenconglomeraat op Berghof 

 

We lopen naar links, in de richting van 

de andere boerderijen, richting 

Ingber. 
 
 

Overal is kalksteen gebruikt. Bij huis nr. 2 

ziet u het gebruik van kalksteen en 

baksteen in zogenaamde speklagen (Fig. 

26). In de kalksteen zien we lagen met 

fossielen of fragmenten daarvan, we zien 

onder andere zeeëgels, kokerwormen en 

eendemossels. De stenen zijn doorgaans 

precies zo gemetseld, zoals de steen is 

afgezet op de zeebodem, als men dat niet 

doet zal de steen makkelijk breken. 

Echter op meerdere plaatsen is het toch 

niet goed gedaan, ziet u waar? 

 

Fig. 26: Gebruik van veldbrand en Maastrichter kalksteen, bij hoeve 

Maessen, in zogenaamde speklagen 
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Fig. 27: Het smeedijzeren kruis, waar u linksaf slaat  
 We lopen verder en gaan bij 

het smeedijzeren wegkruis (Fig. 

27) links het smalle pad in, het 

eerste pad ook dat we links zijn 

tegenkomen. Verderop, bij het 

blauwe paaltje links naar beneden 

richting bos. 
 
 

Links in het weiland zien we een 

mooi dalletje ontstaan. Het is het 

begin van een droogdal. Het is, 

zoals al gezegd, ontstaan in een 

warmere periode tussen twee 

ijstijden in, toen veel smeltwater 

met veel stenen zich een weg 

zocht naar het laagste punt, in dit 
 

geval het dal van de Geul. 

 

Wellicht heeft de ligging van Stokhem hiermee te maken, namelijk aan het 

einde van het droogdal, waar water doorheen liep als het regende. We 

zien weer grind op het pad en lopen via deze mooie holle weg door de löss 
 

bergafwaarts. Wie goed oplet, ziet iets verder naar beneden rechts “in 

d’r graaf” een dikke steen uitsteken (Fig. 28). Het is een Maaskei en wel 

een blauwzwarte kwartsiet, 500 miljoen jaar oud (tijdperk “zwart”) en 

meegebracht uit het zuiden door de Westmaas. Kwartsiet is ontstaan uit 

zand, eerst was het zandsteen, maar onder hoge druk en temperatuur, 

diep onder de grond, zijn de kristalletjes verder op en in elkaar gedrukt. 

De steen is enorm hard en laat zich als materiaal niet makkelijk afbreken 

door de natuur, in tegenstelling tot een veel poreuzere zandsteen. Daarom 

heeft de Westmaas hem ook kunnen meevoeren tot hier. Deze steen hier 

is wel op een aantal plaatsen gebroken geweest en de ontstane spleten 

zijn opgevuld met witgele en rode kwarts (bergkristal). We lopen verder 

de helling naar beneden en komen ‘i g’n Kael’, een prachtig droogdalletje, 

dat we al vanaf de Dodemansweg hadden gezien, met een aparte echo, 
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vooral te horen als de koeien loeien. We 

volgen als het ware de gang van het 

smeltwater naar de Geul, in een tijd dat 

hier mammoeten, sabeltandtijgers, 

holenleeuwen en reuzenelanden liepen, 

met daartussen waarschijnlijk onze 

voorouders, de Neanderthalers. 
 
 

Bij de veldweg rechts van ons zien we weer 

kalksteen in de wand. Op het eind van onze 

weg heeft het regenwater flink wat grind 

bij elkaar geveegd, we zien dus dat het 

droogdal ook vandaag de dag nog zijn 

functie heeft behouden, zij het wat 

bescheidener dan oorspronkelijk. 

 

Fig. 28: Kwartsiet langs de holle weg naar beneden, ongeveer 500 

miljoen jaar oud (tijdperk “zwart”) 

 

Op de asfaltweg gekomen houden we rechts, we zijn terug 

in Stokhem. Op de driesprong gaan we naar rechts. 

 

We genieten nog van het grind in de tuinen en lopen verder door het 

Geuldal, genieten van de mooie dalwand van deze beek aan onze 

rechterkant, maken een fikse bocht naar links, passeren het kasteel 

Wijlre, steken de Geul over, houden links langs de brouwerij en 

gaan bij de kerk de stenen trap op. Dan rechts en we zijn terug bij 

ons startpunt. 

 

Slotakkoord 

 

Wijlre is een relatief onbekende parel op het gebied van landschaps- en 

menshistorie. Het landschap leert ons over de geschiedenis van de Aarde en 

geschiedenis van het leven. De mens en het landschap zijn eeuwen en 

eeuwen sterk verbonden geweest, men leefde zogezegd van en door het 
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landschap. Wanneer men zich rekenschap geeft van deze historie 

beleeft men zo’n landschap met meer plezier en vooral met meer 

respect. De laatste periode van de aardgeschiedenis noemt men het 

Antropoceen (“antropos” betekent “mens”). Dat komt omdat de mens 

weliswaar veel goede dingen heeft gedaan in en met zijn landschap, 

maar er ook flink in heeft ingegrepen en het naar zijn hand gezet. We 

hopen dat deze wandeling een klein steentje zal bijdragen aan die 

bewustwording en daarmee aan het behoud van het in landschappelijk 

opzicht zo rijke Wijlre. 

 

N.B. Fig. 6 is komen te vervallen 

 

De auteur, dr.ir. W.J.H. (Wiel) Schins (1952) woonde van 1955-1965 in 

Etenaken, dan tot medio 1969 in Wijlre; www.wielschinsgeo.nl .  

Dank aan Hans en Martin Creusen en Leon Hupperichs voor ondersteuning! 
 

REFERENTIES 

 

1. Felder, W.M.,(1983), Geologische geschiedenis van de bodem 

van de Gemeente Wijlre, in Wielder Wylré Wijlre, uitgave 

gemeente Wijlre  
2. Schins, W.J.H. (2008), Het Fenomeen Felder, de geologische passie 

van twee Limburgse mijnwerkers, uitgave ned. Geologische 

Vereniging afd. Limburg  
3. Rademakers, P.C.M. (red.), (1989), Delfstoffen in Limburg, uitgave 

ned.Geologische Vereniging afd. Limburg  
4. Nillesen, J.H.M. (2014), Kalkbranderijen in Zuid-Limburg, uitgave 

ned.Geologische Vereniging afd. Limburg  
5. Kolen, J.C.A., et al, (1998), Midden-Paleolithische 

voedselverzamelaars in en rond het Geuldal, Jaarboek 

1998 Stichting Hist. en Heemk. Studies in en rond het 

Geuldal, Valkenburg a.d. Geul  
6. Verpoorte, A., Het Midden-Paleolithicum van het Heuvelland, 

Jaarboek 2002, Stichting Hist. en Heemk. Studies in en rond 

het Geuldal, Valkenburg a.d. Geul 
 
 
 
 
                                                    
     39 

             

http://www.wielschinsgeo.nl/

