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Activiteit: Excursie Vuursteenmijn Rijckholt 
Wanneer: 23 juni of 24 juni, 19:00 tot 22:00 uur 

Locatie: Rijksweg 186, Rijckholt 

 
 
 
 
Op donderdag 23 en vrijdag 24 juni organiseert de sectie archeologie een excursie naar de 
vuursteenmijn van Rijckholt.  
 
Over de vuursteenmijn 
In het Savelsbos bij Rijckholt ligt de prehistorische vuursteenmijn van Rijckholt, een 6000 
jaar oud mijnbouw complex waar vuursteen gewonnen is die over heel noordwest Europa 
verspreid is. Deze vuursteenmijn is ontdekt aan het einde van de 19e eeuw en opgegraven in 
de jaren 60. Daarna is de mijn toegankelijk gemaakt voor bezoekers. Na bijna 50 jaar was het 
tijd voor een grote onderhoudsbeurt. De verlichting wordt vernieuwd, mooie prehistorische 
ondergrondse landschappen worden ontsloten en de presentatie wordt vernieuwd. Deze 
werkzaamheden zijn nu halverwege de uitvoering, een uitgelezen kans om in de keuken te 
komen kijken van deze werkzaamheden waarbij het landschap ondergronds nu te bekijken 
is op een manier zoals die naderhand niet meer te zien zal zijn. Tijdens deze speciale excursie 
wordt ook ingegaan op de werkzaamheden, het hoe en waarom en wat de gedachten zijn 
achter de werkzaamheden. 
 
Praktische informatie 
De rondleiding wordt verzorgd door Joep Orbons, archeoloog en voorzitter van de 
beheerstichting van de vuursteenmijn. Om het landschap en de werkzaamheden voor 
iedereen goed zichtbaar te maken, hebben we de groepsgrootte beperkt tot 15 personen. 
Daarom is aanmelding vooraf verplicht. Om toch zoveel mogelijk mensen te laten genieten, 
worden de excursies op 2 avonden gehouden, op donderdag 23 juni en op vrijdag 24 juni. We 
verzamelen om 19 uur op de parkeerplaats aan de Rijksweg 186 in Rijckholt. Vandaar 
wandelen we naar de mijn. De excursie zal ongeveer 3 uur duren. Leden kunnen gratis aan 
deze activiteit deelnemen, niet leden betalen €7,50. 
 
Aanmelden voor 23 juni kan via deze link: https://forms.gle/VsuFLkXLWaV18Xg46  

https://forms.gle/VsuFLkXLWaV18Xg46


Aanmelden voor 24 juni kan via deze link: https://forms.gle/XnDzn1VP4GSfpST29  
 
We hopen u op een van deze avonden te mogen begroeten! 

Met vriendelijke groet, 
Bestuur sectie archeologie 

https://forms.gle/XnDzn1VP4GSfpST29

