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6343 Klimmen Andalusië naamgever plaats andalusiet

6343 Klimmen Steenput steen- & mergelgroeve

6343 Klimmen Penderskoolhofweg kool

6367 Voerendaal Mergelweg mergel mergel

6367 Voerendaal Panhuisstraat schijn - baksteen

6367 Voerendaal Steinweg steen

6367 Voerendaal Pingenstraat mijnbouw

Aan de grens van Simpelveld en Voerendaal zijn nog 
verschillende kalkovens bewaard in het Droogdal de 
Dael.  Zie ook.

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/vwTdYo7DjtpeYLGH9
https://goo.gl/maps/8TXNX48JJ7JAEuPQ6
https://www.mindat.org/min-217.html
https://goo.gl/maps/LfmGskSRnFW9Ukuh6
https://goo.gl/maps/q3fxuG7NHqZ5Yy8Q8
https://goo.gl/maps/CVQmprmPpNLJPdEm8
https://www.mindat.org/min-49153.html
https://goo.gl/maps/SjtLKzKCgRweuiEd6
https://goo.gl/maps/ntHaVPxZcdduekxQ9
https://goo.gl/maps/S16JDNuP7oSYM8B98
http://straat.mineralogie.be/NL_Limburg/LI_Simpelveld.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kalkoven_Bosrand
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ubachsberg


Kaart Andalusië
Mineraal andalusiet
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Voerendaal - Klimmen, Andalusië 

Andalusiet is een silicaatmineraal dat in 1798 ten onrechte naar de Spaanse 
provincie Andalusië werd genoemd omdat men dacht dat het eerste 
onderzochte specimen daar vandaan kwam.  De echte vindplaats was echter 
El Cardoso de la Sierra, Guadalajara, Castile-La Mancha, Spanje.

https://goo.gl/maps/8TXNX48JJ7JAEuPQ6
https://www.mindat.org/min-217.html
https://www.mindat.org/min-217.html


Kaart Steenput
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Voerendaal - Klimmen, Steenput

https://goo.gl/maps/LfmGskSRnFW9Ukuh6


Kaart Penderskoolhofweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Voerendaal - Klimmen, Penderskoolhofweg

https://goo.gl/maps/q3fxuG7NHqZ5Yy8Q8


Kaart Mergelweg
Gesteente mergel
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Voerendaal, Mergelweg 

https://goo.gl/maps/CVQmprmPpNLJPdEm8
https://www.mindat.org/min-49153.html


Kaart Panhuisstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Voerendaal, Panhuisstraat  

https://goo.gl/maps/SjtLKzKCgRweuiEd6


Kaart Steinweg
Informatie Romeinse Villa Voerendaal ten Hove
© Foto’s Hugo Bender

Voerendaal, Steinweg 
Aan de Steinweg bevindt zich de resten van een Romeinse Villa.

https://goo.gl/maps/ntHaVPxZcdduekxQ9
https://www.toerismevoerendaal.nl/te-doen-in-zuid-limburg/attracties-bezienswaardigheden/detail/romeinse-villa-voerendaal-ten-hove/379675/


Kaart Pingenstraat
Informatie Oostelijke Mijnstreek - wikipedia Ubachsberg - wikipedia
© Foto’s Hugo Bender

Voerendaal - Ubachsberg, Pingenstraat
Pingen zijn putten die achterblijven door primitieve mijnbouw waarbij 
ondiepe schachten worden gegraven en het waardeloze gesteente rondom 
de putten opgestapeld.  

In de Oostelijke Mijnstreek werd in de eerste helft van de 20ste eeuw 
bruinkool in dagbouw ontgonnen.  Ook voor 1900 werd in de streek al 
steenkool gedolven.

Pingen in Breitenbrunn, Erzgebirge, Sachsen, D 

https://goo.gl/maps/S16JDNuP7oSYM8B98
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oostelijke_Mijnstreek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ubachsberg
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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

Voerendaal

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

