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6211 Maastricht Stenenbrug steen

6212 Maastricht Mergelweg mergel mergel

6214 Maastricht Ringovenstraat steenbakkerij

6216 Maastricht Madame Curiepad mineraal sklodowskiet

6216 Maastricht Röntgenstraat naamgever wetenschapper röntgeniet-(Ce)

In het centrum van Maastricht ligt het Natuurhistorisch Museum Maastricht met een 
grote collectie fossielen o.a. uit de voormalige  ENCI steengroeve in de Sint-
Pietersberg zuidelijk van de stad.  De steengroeve is nu omgevormd tot een natuur-
en wandelgebied.  In de Sint-Pietersberg kan je ook de mergelgrotten Maastricht 
Underground : grotten Noord en grotten Zonneberg bezoeken.

ENCI steengroeve en fabriek - © Hugo Bender
Ondergronds gangenstelsel in de groeve 
© Hugo Bender

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/14t2vnyENMnuUvf97
https://goo.gl/maps/d3PhSKJPGfyHZKab7
https://goo.gl/maps/U17yq1duY2DJzwsY6
https://www.mindat.org/min-49153.html
https://goo.gl/maps/kimd3imiwCyuE3dq5
https://goo.gl/maps/g1U2xtPXERJ1fyUW6
https://www.mindat.org/min-3681.html
https://goo.gl/maps/oJ7AcuJxEL91rgiA7
https://www.mindat.org/min-3429.html
https://www.nhmmaastricht.nl/
https://www.bezoekmaastricht.nl/locaties/2146331402/enci-groeve
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/sint-pietersberg
https://www.exploremaastricht.nl/maastricht-underground
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6216 Belfort Koperslagersdreef mineraal koper

6216 Belfort Tinnegietersdreef mineraal tin

6216 Belfort Schaliedekkersdreef steen

6216 Belfort Steenmetsersdreef steen

6216 Pottenberg Veldspaatstraat mineraal veldspaat, groep mineralen

6216 Pottenberg Potterieplein steenbakkerij

6216 Pottenberg Potteriestraat steenbakkerij

6216 Pottenberg Porseleinstraat keramiek

6216 Pottenberg Terra Nigrastraat keramiek

6216 Pottenberg Terra Cottalaan keramiek

6216 Pottenberg Terra Cottaplein keramiek

6216 Pottenberg Emailstraat keramiek

6216 Pottenberg Opalinestraat keramiek

6216 Pottenberg Kleistraat klei

6216 Pottenberg Kwartsstraat mineraal kwarts

6216 Pottenberg Flintstraat gesteente flint

6216 Pottenberg Micastraat mineraal mica, groep mineralen

6216 Pottenberg Kobaltstraat mineraal kobalt

6216 Pottenberg Granietstraat gesteente graniet

6216 Pottenberg Kristalstraat mineraal kwarts

6216 Pottenberg Silexstraat gesteente flint

6216 Pottenberg Keramieksingel keramiek

6216 Pottenberg Tichelstraat baksteen tichel pan

6216 Pottenberg Pottenbergerweg baksteen tichel pan

6216 Pottenberg Goudenweg mineraal goud

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/14t2vnyENMnuUvf97
https://goo.gl/maps/wrciq8NtNpQNqkDd7
https://www.mindat.org/min-1209.html
https://goo.gl/maps/TspmQpdRPskNKhZe6
https://www.mindat.org/min-3965.html
https://goo.gl/maps/aocRvyrPiLutFToJ7
https://goo.gl/maps/y6tQEBDWDBATJahx9
https://goo.gl/maps/QNKN9nxUgvc54YPX6
https://www.mindat.org/min-1624.html
https://goo.gl/maps/SB2ynwZ8sjfJstsX9
https://goo.gl/maps/a2V5GUnRoKeURwK29
https://goo.gl/maps/Ak5DF5yeXMiEFdqS9
https://goo.gl/maps/u8Yt8RW8Fr89Gtsg7
https://goo.gl/maps/cVEngM5HwmSREE2B9
https://goo.gl/maps/q7Yfe5cWdRkiWo9U7
https://goo.gl/maps/kxFA4k8vcawuxpF49
https://goo.gl/maps/c87ATG2Ug2YtYwzS9
https://goo.gl/maps/Q38HT5F8v5pECEQi9
https://goo.gl/maps/xj8V6nSDpaBNPVAUA
https://www.mindat.org/min-3337.html
https://goo.gl/maps/JRkJtSzxwheutduSA
https://www.mindat.org/min-6676.html
https://goo.gl/maps/5dwJsQSgP74Pm7iw7
https://www.mindat.org/min-6728.html
https://goo.gl/maps/wJ6c63h4Pyesxh5SA
https://www.mindat.org/min-39300.html
https://goo.gl/maps/pA9Hz5yHp9PupHkc8
https://www.mindat.org/min-48141.html
https://goo.gl/maps/sB9pxiop2GVykTtJ7
https://www.mindat.org/min-3337.html
https://goo.gl/maps/bnHdjSriCxVzKcod8
https://www.mindat.org/min-6676.html
https://goo.gl/maps/oCG22nMkU4RjJEbw9
https://goo.gl/maps/wveKidTzDnwaCBSh6
https://goo.gl/maps/ENayGHk9Y5vxYLxA7
https://goo.gl/maps/C2t7rmaLjf1NJf3z9
https://www.mindat.org/min-1720.html
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6217 Maastricht Koraalstraat schijn - mineraal koraal

6217 Maastricht Koning Willem I straat naamgever persoon willemiet

6219 Maastricht Fort Willemweg naamgever persoon willemiet

6221 Maastricht Stenenwal steen

6224 Maastricht Franklinstraat naamgever wetenschapper frankliniet

6224 Maastricht Voltastraat naamgever wetenschapper voltaiet

6226 Maastricht Bergmansweg schijn - mijnbouw

6227 Maastricht Niels Bohrstraat naamgever wetenschapper nielsbohriet

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/14t2vnyENMnuUvf97
https://goo.gl/maps/HLDc3WKQ1nd9n7A27
https://www.mindat.org/min-42717.html
https://goo.gl/maps/WZrRQRwRFMa2WgkQA
https://www.mindat.org/min-4292.html
https://goo.gl/maps/zCdauhaeQSpWCzro9
https://www.mindat.org/min-4292.html
https://goo.gl/maps/hw1uR81Yr3WchTPR8
https://goo.gl/maps/SbLp4zpDnWmBDeAr9
https://www.mindat.org/min-1598.html
https://goo.gl/maps/aDsPqLw5JVk9pDgp8
https://www.mindat.org/min-4203.html
https://goo.gl/maps/LaTeYtYpcQmAvuG87
https://goo.gl/maps/sTmKmD2FGrZwEp7d9
https://www.mindat.org/min-32208.html


Kaart Stenenbrug
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Maastricht, Stenenbrug  

https://goo.gl/maps/d3PhSKJPGfyHZKab7


Kaart Mergelweg
Gesteente mergel
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Maastricht, Mergelweg 
De Mergelweg loopt westelijk van de Sint-Pietersberg en de ENCI-
steengroeve waar kalksteen voor de cementindustrie werd ontgonnen.  
Mergel is een menging van kalk en klei. 

vanop Sint-Pietersberg

https://goo.gl/maps/U17yq1duY2DJzwsY6
https://www.mindat.org/min-49153.html


Kaart Ringovenstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Maastricht, Ringovenstraat 

Ringoven werd gebruikt voor een continu bakproces 
van bakstenen.

https://goo.gl/maps/kimd3imiwCyuE3dq5


Kaart Madame Curiepad
Mineraal sklodowskiet
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Maastricht, Madame Curiepad
Marie Curie-Skłodowska kreeg zowel de Nobelprijs natuurkunde 
(1903) voor haar werk omtrent radioactieve straling als de Nobelprijs 
scheikunde (1911) voor de ontdekking van radium en polonium. Zij 
was de eerste vrouw die een Nobelprijs ontving. 

Naar haar werd het uraniummineraal sklodowskiet genoemd.

https://goo.gl/maps/g1U2xtPXERJ1fyUW6
https://www.mindat.org/min-3681.html
https://www.mindat.org/min-3681.html


Kaart Röntgenstraat
Mineraal röntgeniet-(Ce)
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Maastricht, Röntgenstraat  
Het mineraal röntgeniet-(Ce) is genoemd naar Wilhelm Conrad 
Röntgen (1845-1923), een Duitse natuurkundige die de X-stralen
ontdekte en daarvoor de Nobelprijs natuurkunde ontving in 1901.

https://goo.gl/maps/oJ7AcuJxEL91rgiA7
https://www.mindat.org/min-3429.html
https://www.mindat.org/min-3429.html


Kaart Koperslagersdreef
Mineraal koper
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Maastricht - Belfort, Koperslagersdreef 

Het meeste kopererts bestaat uit kopersulfiden, 
-oxiden en -carbonaten.  Maar ook gedegen koper
komt in de natuur voor. 

https://goo.gl/maps/wrciq8NtNpQNqkDd7
https://www.mindat.org/min-1209.html
https://www.mindat.org/min-1209.html


Kaart Tinnegietersdreef
Mineraal tin
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Maastricht - Belfort, Tinnegietersdreef 

Zuiver tin is komt in de natuur niet veel voor. 
Cassiteriet (SnO2) is het voornaamste tinerts.

https://goo.gl/maps/TspmQpdRPskNKhZe6
https://www.mindat.org/min-3965.html
https://www.mindat.org/min-3965.html
https://www.mindat.org/min-917.html


Kaart Schaliedekkersdreef
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Maastricht - Belfort, Schaliedekkersdreef 
Schalies voor dakbedekking werden in de Eifel en in de 
Ardennen ontgonnen.

https://goo.gl/maps/aocRvyrPiLutFToJ7


Kaart Steenmetsersdreef
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Maastricht - Belfort, Steenmetsersdreef

https://goo.gl/maps/y6tQEBDWDBATJahx9


Kaart Veldspaatstraat
Mineraal veldspaat, groep mineralen
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Maastricht - Pottenberg, Veldspaatstraat 

Veldspaten vormen een groep silicaatmineralen die in vele 
gesteenten aanwezig zijn o.a. in graniet dat bestaat uit 
veldspaat, kwarts en mica, dat ook een groep mineralen is.

https://goo.gl/maps/QNKN9nxUgvc54YPX6
https://www.mindat.org/min-1624.html
https://www.mindat.org/min-1624.html
https://www.mindat.org/min-3337.html
https://www.mindat.org/min-6728.html


Kaart Potterieplein
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Maastricht - Pottenberg, Potterieplein

https://goo.gl/maps/SB2ynwZ8sjfJstsX9


Kaart Potteriestraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Maastricht - Pottenberg, Potteriestraat

https://goo.gl/maps/a2V5GUnRoKeURwK29


Kaart Porseleinstraat
Gesteente kaolien
Informatie https://nl.wikipedia.org/wiki/Porselein
© Foto’s Hugo Bender

Maastricht - Pottenberg, Porseleinstraat 

Porselein wordt gemaakt met een menging van kaolien
(een kleisoort bestaande voornamelijk uit kaoliniet), 
kwarts en veldspaat en wordt gebakken op hoge 
temperatuur.

https://goo.gl/maps/Ak5DF5yeXMiEFdqS9
https://www.mindat.org/min-5702.html
https://www.mindat.org/min-5702.html
https://www.mindat.org/min-2156.html
https://www.mindat.org/min-3337.html
https://www.mindat.org/min-1624.html


Kaart Terra Nigrastraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Maastricht - Pottenberg, Terra Nigrastraat 

Terra nigra is grijs tot zwart gebakken aardewerk met 
een glanzende afwerking.  Hij werd in de tijd van de 
Romeinen en vroege middeleeuwen gemaakt in het 
noorden van Gallië.

https://goo.gl/maps/u8Yt8RW8Fr89Gtsg7


Kaart Terra Cottalaan
Informatie Terracotta - wikipedia
© Foto’s Hugo Bender

Maastricht - Pottenberg, Terra Cottalaan

‘Terra cotta’ is Italiaans en betekent ‘gebakken aarde’, 
m.a.w. ongeglazuurd aardewerk. Het wordt gemaakt door 
het bakken van roodbakkende klei in een oven.  Het 
wordt o.a. gebruikt voor bloempotten.

https://goo.gl/maps/cVEngM5HwmSREE2B9
https://nl.wikipedia.org/wiki/Terracotta


Kaart Terra cottaplein
Informatie Terracotta - wikipedia
© Foto’s Hugo Bender

Maastricht - Pottenberg, Terra Cottaplein

‘Terra cotta’ is ongeglazuurd rood aardewerk. Het wordt 
gemaakt door het bakken van klei in een oven.  Het wordt 
o.a. gebruikt voor bloempotten.

https://goo.gl/maps/q7Yfe5cWdRkiWo9U7
https://nl.wikipedia.org/wiki/Terracotta


Kaart Emailstraat
Informatie Email glazuur - wikipedia
© Foto’s Hugo Bender

Maastricht - Pottenberg, Emailstraat 
Email is een beschermde glaslaag die aangebracht wordt op metaal of 
aardewerk.  Het wordt gemaakt door een mengsel van kwarts, kaolien, 
borax en veldspaat in een oven te smelten en op het te emailleren voorwerp 
te branden. Het proces werd al ontwikkeld in het Oude Egypte.

https://goo.gl/maps/kxFA4k8vcawuxpF49
https://nl.wikipedia.org/wiki/Email_(glazuur)
https://www.mindat.org/min-3337.html
https://www.mindat.org/min-5702.html
https://www.mindat.org/min-722.html
https://www.mindat.org/min-1624.html


Kaart Opalinestraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Maastricht - Pottenberg, Opalinestraat
Opalineglas of opaalglas is een witte glassoort. De witte kleur 
wordt verkregen door het toevoegen van cassiteriet (tinoxide)
aan het glasmengsel.

Het wordt o.a. gebruikt om niet transparante glasmozaïeken te 
maken.

https://goo.gl/maps/c87ATG2Ug2YtYwzS9
https://www.mindat.org/min-917.html


Kaart Kleistraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Maastricht - Pottenberg, Kleistraat 

Klei is een sediment met korrels kleiner dan 0,002 mm. 
De 'kleimineralen' zijn aluminium- en magnesiumsilikaten, o.a. : 
illiet, smectiet, kaoliniet, halloysiet. Een bekend bestanddeel is talk. 

https://goo.gl/maps/Q38HT5F8v5pECEQi9
https://www.mindat.org/min-2011.html
https://www.mindat.org/min-11119.html
https://www.mindat.org/min-32202.html
https://www.mindat.org/min-1808.html
https://www.mindat.org/min-3875.html


Kaart Kwartsstraat
Mineraal kwarts
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Maastricht - Pottenberg, Kwartsstraat 

Kwarts, SiO2, is een veel voorkomend mineraal.

Kwarts uit Nepal,
~8 cm grote  kristallen 
© Paul Mestrom

https://goo.gl/maps/xj8V6nSDpaBNPVAUA
https://www.mindat.org/min-3337.html
https://www.mindat.org/min-3337.html


Kaart Flintstraat
Mineraal flint
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Maastricht - Pottenberg, Flintstraat  
Silex, flint of vuursteen is een ‘cryptokristallijne’ vorm van kwarts, 
siliciumdioxide.  Het komt o.a. voor in de ENCI steengroeve in de 
Sint-Pietersberg aan de zuidkant van Maastricht. 
In prehistorische tijden werd het gebruikt als mes en speerpunt.

Lagen met zwarte silex in de ENCI steengroeve

https://goo.gl/maps/JRkJtSzxwheutduSA
https://www.mindat.org/min-6676.html
https://www.mindat.org/min-6676.html
https://www.mindat.org/min-3337.html
https://www.bezoekmaastricht.nl/locaties/2146331402/enci-groeve
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/sint-pietersberg


Kaart Micastraat
Mineraal mica, groep mineralen
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Maastricht - Pottenberg, Micastraat  
Mica is een groep van verschillende mineralen. Het vormt 
dunne plaatvormige kristallen die makkelijk te splijten zijn.  
Omdat het vuurvast is werd het vroeger gebruikt voor de 
venstertjes van hout- en kolenstoven.

Phlogopiet, een van de mica-mineralen – 6 cm, © Hugo Bender

https://goo.gl/maps/5dwJsQSgP74Pm7iw7
https://www.mindat.org/min-6728.html
https://www.mindat.org/min-6728.html
https://www.mindat.org/min-3193.html


Kaart Kobaltstraat
Mineraal kobalt
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Maastricht - Pottenberg, Kobaltstraat  

Zuiver kobalt is nog maar van 1 plaats op aarde bekend.  Het 
is ook aangetroffen in maanstenen, zij het in kristalletjes 
kleiner dan 0,01 mm !

https://goo.gl/maps/wJ6c63h4Pyesxh5SA
https://www.mindat.org/min-39300.html


Kaart Granietstraat
Gesteente graniet
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Maastricht - Pottenberg, Granietstraat 
Graniet is een stollingsgesteente dat voornamelijk bestaat 
uit alkali-veldspaat en kwarts.  

https://goo.gl/maps/pA9Hz5yHp9PupHkc8
https://www.mindat.org/min-48141.html
https://www.mindat.org/min-48141.html
https://www.mindat.org/min-9581.html
https://www.mindat.org/min-3337.html


Kaart Kristalstraat
Mineraal kwarts
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Maastricht - Pottenberg, Kristalstraat 
‘Kristal’ heeft heel wat betekenissen : kristalglas, kristalsuiker, 
of de vorm waarin mineralen gekristalliseerd zijn. Ook kwarts
of bergkristal wordt soms ‘kristal’ genoemd. 

Kwartskristal met holte, 
Herkimer, 0.8mm
© Paul Mestrom

https://goo.gl/maps/sB9pxiop2GVykTtJ7
https://www.mindat.org/min-3337.html
https://www.mindat.org/min-3337.html


Kaart Silexstraat
Mineraal flint
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Maastricht - Pottenberg, Silexstraat  
Silex, flint of vuursteen zijn synomiemen voor een 
‘cryptokristallijne’ vorm van kwarts, siliciumdioxide.  Het komt 
o.a. voor in de ENCI steengroeve in de Sint-Pietersberg aan de 
zuidkant van Maastricht. 

In Maastricht is dus zowel een Flint- als een Silexstraat.

Laag met zwarte silex in de ENCI steengroeve

https://goo.gl/maps/bnHdjSriCxVzKcod8
https://www.mindat.org/min-6676.html
https://www.mindat.org/min-6676.html
https://www.mindat.org/min-3337.html
https://www.bezoekmaastricht.nl/locaties/2146331402/enci-groeve
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/sint-pietersberg


Kaart Keramieksingel
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Maastricht - Pottenberg, Keramieksingel 

‘Keramiek’ sluit op alle voorwerpen gemaakt van gebakken klei. 
Het woord keramiek is afkomstig van het Griekse 'Keramos’, 
hetgeen betekent : leem, pottenbakkersklei of 'werk gemaakt 
van aarde'.

https://goo.gl/maps/oCG22nMkU4RjJEbw9


Kaart Tichelstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Maastricht - Pottenberg, Tichelstraat  

Tichels zijn gebakken vloer- en muurtegels.

https://goo.gl/maps/wveKidTzDnwaCBSh6


Kaart Pottenbergerweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Maastricht - Pottenberg, Pottenbergerweg 

https://goo.gl/maps/ENayGHk9Y5vxYLxA7


Kaart Goudenweg
Mineraal goud
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Maastricht - Pottenberg, Goudenweg 
Gedegen, zuiver goud komt als mineraal voor in de natuur.  
Door verwering van goudhoudend gesteente kan het ook in 
rivieren afgezet worden en daar gewassen worden. 

https://goo.gl/maps/C2t7rmaLjf1NJf3z9
https://www.mindat.org/min-1720.html
https://www.mindat.org/min-1720.html


Kaart Koraalstraat
Mineraal koraal
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Maastricht, Koraalstraat 

Koraal heeft een organische oorsprong en is dus geen mineraal.  
In deze wijk verwijzen alle straten naar muziek en heeft koraal 
de betekenis van een religieus of liturgisch gezang.

https://goo.gl/maps/HLDc3WKQ1nd9n7A27
https://www.mindat.org/min-42717.html


Kaart Koning Willem I straat
Mineraal willemiet
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Maastricht, Koning Willem I straat 

Het zinkmineraal willemiet is genoemd naar koning Willem I

https://goo.gl/maps/WZrRQRwRFMa2WgkQA
https://www.mindat.org/min-4292.html
https://www.mindat.org/min-4292.html


Kaart Fort Willemweg
Mineraal willemiet
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Maastricht, Fort Willemweg 
De Fort Willemweg begint aan de 
Zuid-Willemvaart die in 1824 werd 
aangelegd en genoemd aan Koning 
Willem I naar wie ook het mineraal 
willemiet genoemd is.

https://goo.gl/maps/zCdauhaeQSpWCzro9
https://www.mindat.org/min-4292.html
https://www.mindat.org/min-4292.html


Kaart Stenenwal
Informatie Stenenwal - wikipedia
© Foto’s Hugo Bender

Maastricht, Stenenwal 
De Stenenwal is een straat, kade en voormalige stadswal langs de 
rivier de Maas in het stadsdeel Wyck aangelegd in de periode 
14de-17de eeuw.  De straatnaam dateert van 1933.

https://goo.gl/maps/hw1uR81Yr3WchTPR8
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stenenwal_(Maastricht)


Kaart Franklinstraat
Mineraal frankliniet
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Maastricht, Franklinstraat 
Het mineraal frankliniet is genoemd naar de typelocaliteit (plaats 
waar het eerst gevonden werd) Franklin Furnace in New Jersey. Die 
plaats is dan weer genoemd naar Benjamin Franklin (1706-1790), 
wetenschapper en grondlegger van de Verenigde Staten.  De 
mineraalnaam is dus een indirecte verwijzing naar de geleerde.

https://goo.gl/maps/SbLp4zpDnWmBDeAr9
https://www.mindat.org/min-1598.html
https://www.mindat.org/min-1598.html


Kaart Voltastraat
Mineraal voltaiet
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Maastricht, Voltastraat  

Het mineraal voltaiet is genoemd naar Alessandro Giuseppe 
Antonio Anastasio Volta (1745-1827) die de elektrische 
batterij ontdekte.  Naar hem verwijst ook de eenheid van 
elektrische spanning ‘volt’.

https://goo.gl/maps/aDsPqLw5JVk9pDgp8
https://www.mindat.org/min-4203.html
https://www.mindat.org/min-4203.html


Kaart Bergmansweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Maastricht, Bergmansweg
Een bergman is een mijnwerker. Deze straat verwijst we naar 
een eigennaam.

https://goo.gl/maps/LaTeYtYpcQmAvuG87


Kaart Niels Bohrstraat
Mineraal nielsbohriet
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Maastricht, Niels Bohrstraat  
Naar Niels Bohr (1885-1962) zijn zowel het chemisch element ‘bohrium’ (Bh, 
element nr 107) als het mineraal genoemd.  Hij is gekend van het atoommodel 
van Bohr dat stelt dat elektronen op discrete niveau’s rond de atoomkernen 
bewegen. Daarvoor kreeg hij de Nobelprijs natuurkunde in 1922.

https://goo.gl/maps/sTmKmD2FGrZwEp7d9
https://www.mindat.org/min-32208.html
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Ken je andere mineralogische straten in (de omgeving van)                              
Of heb je meer informatie over deze straten ?

Stuur je info naar mka@minerant.org

Mineralogische straten in de buurgemeenten
vind je op straat.mineralogie.be/Nederland.html

Meer weten over mineralen ?
Kijk eens op www.minerant.org/MKA/index.html

Maastricht

21/04/22

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
mailto:mka@minerant.org
http://straat.mineralogie.be/Nederland.html
http://straat.mineralogie.be/Nederland.html
https://www.minerant.org/MKA/index.html
https://www.minerant.org/MKA/index.html

