B R U C H H AU S E R S T E I N E
Eerste klas
bodem- en
cultuurmonument

Bodem- en cultuurmonument
Oeroude voorchristelijke aanleg van een walburcht en voorhistorische cultusplaatsen. Overweldigende droogmuren uit rotsblokken met grachten verbinden de rotstorens. Een monument van
eerste orde in Westfalen.
Archeologisch reservaat
Graafwerken van de bodemmonumentenzorg moeten licht in het
duister van de prehistorie werpen. Misschien kunnen ze op een
dag de raadsels van het verleden oplossen.
Natuurbeschermingsgebied
De rotsen en blokvelden zijn de levensruimte van wilde planten,
zeldzame en bedreigde bloemdragende planten, mossen en
korstmossen, ten dele als relicten uit de ijstijd. Tegerlijkertijd zijn
ze broedplaats van zeldzame vogelsoorten, bijvoorbeeld de
slechtvalk. Een beschermd gebied van een uitzonderlijke originaliteit en oogverblindende schoonheid. Gekarakteriseerd door de
markante rotsen Bornstein, Goldstein, Feldstein en Ravenstein.
Ontstaansgeschiedenis
In de Devontijd, zo’n 380 miljoen jaar geleden, door uitdeining
van vloeibaar magma, en het latere ontstaan van plooiingen,
ontstaan en opgericht, staan de porphyrrotsen tot op 90 meter
hoogte bovenop de Istenberg. Ze zijn in de wijde omtrekt zichtbaar.

Beschermd gebied
en archeologisch
reservaat

Vrije tijd en gastvrijheid
Bij het historische kasteelcomplex aan de dorpsrand van
Bruchhausen bevinden zich de rozentuin en het landgoedcafé
met grote cafétuin en terras. De Fischerhütte aan het meer is een
trekpleister voor hengelaars en slotakkoord van de Bruchhauser
landpartij met barbecue en programma. Deltavlieger- en
paraglidingpiloten vinden hier een uitstekend terrein met goedgekeurde vliegexploitatie en complex.
Hofbrouwerij
In het oude en eerbiedwaardige vakwerkgebouw van de landhoeve, vlak naast de landgoedcafé, wordt Bornsteiner gebrouwen, licht bier en donker Spezial, een natuurlijk gebrouwen
streekbier (natuulijk troebel). Een brouwerij om „aan te raken“
bij bezichtiging en rondleiding.
Bosbouw en cultuurzorg
Het Gaugrebense Woud produceert de natuurlijke grondstof
hout en waardevolle sier- en kerstbomen, evenals brandhout.
Daarnaast levert het woud edel wild uit het jachtrevier. De
wouden en beemden hebben een hoge ontspanningswaarde en
verzekeren een natuurlijk milieu, beschermen water en lucht en
vormen daardoor een mooi stukje aarde. Daarnaast beheerd de
familie die het gebied bezit ook de toevertrouwde monumenten
en een waardevol archief.

Informatie- en service center
Beelden, teksten en tentoonstelling over

➽

◆ het fascinerende ontstaan van de Bruchhauser Steine 380 miljoen jaar geleden
◆ de geheimzinnige walbouw als vluchtburcht en cultusplaats
◆ de zeldzame plantenwereld met ijstijdelijk voorkornen
◆ de slechtvalk en zijn broedplaats
Souvenirs, geschenkwinkel en cafetaria (staanplaatsen) van 10-18 uur
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