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4811 Chasse Zandpoort zand

4811 Centrum, Station Willemstraat schijn - mineraal willemiet

4813 Princenhage Pottenbakkerstraat steenbakkerij

4813 Princenhage Plateelbakkerstraat steenbakkerij

4813 Princenhage Steenhouwerstraat steen

4813 Princenhage Leidekkerstraat steen

4813 Princenhage Pannendekkerstraat baksteen tichel pan

4813 Princenhage Tinnegieterstraat mineraal tin

4813 Princenhage Koperslagerstraat mineraal koper

4814 Breda-West Zandoogjes schijn - zand
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http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/PV5W18hrgAiyMb5SA
https://goo.gl/maps/y9h4JY4Mr6s4dVG59
https://www.mindat.org/min-4292.html
https://goo.gl/maps/R7jxHFBF44oX4gi68
https://goo.gl/maps/W8M9agW2emdpdHnx6
https://goo.gl/maps/5PGbjWvFngXGD5W9A
https://goo.gl/maps/8XNdjwNN2g93XwkF8
https://goo.gl/maps/12UYoAYXvNCku1ex8
https://goo.gl/maps/wEUA2f8MBzoHbavRA
https://www.mindat.org/min-3965.html
https://goo.gl/maps/n9gQpqD1YzAhEsoR6
https://www.mindat.org/min-1209.html
https://goo.gl/maps/QYoDJCZhge836KMJA
https://goo.gl/maps/ynkUfJ5NF6Kw7gS5A
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4815 Steenakker Steenakkerstraat steen

4815 Steenakker Steenakkerpad steen

4815 Steenakker Laagsteen zand

4815 Steenakker Veldsteen steen

4815 Steenakker Klein Hoogsteen steen

4815 Steenakker Groot Hoogsteen steen

4815 Steenakker Brugsteen steen

4815 Steenakker Grenssteen steen

4815 Steenakker Hoeksteen steen

4816 Breda-NO Zandveld zand

4816 Liniekwartier Voltaweg naamgever wetenschapper voltaiet

4816 Liniekwartier Edisonplein naamgever wetenschapper edisoniet - niet erkend

4816 Liniekwartier Edisonstraat naamgever wetenschapper edisoniet - niet erkend

Mineralogische straten in Breda 2/5 

27/04/22

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/tvr3LZijYMEUHb17A
https://goo.gl/maps/bHueP3M6xr7emJ3W9
https://goo.gl/maps/ZXq1i9buebLrjywt8
https://goo.gl/maps/ij3ZL8MrX5uHJEed6
https://goo.gl/maps/GUVueHbW2W66wKNbA
https://goo.gl/maps/tvr3LZijYMEUHb17A
https://goo.gl/maps/bcgRgTe1RM8dyMpB7
https://goo.gl/maps/UHuUsKwVd4Zp8brJ7
https://goo.gl/maps/kbMBRkzcFY88Gjrh9
https://goo.gl/maps/V9RkEiMk3nAVDSBa9
https://goo.gl/maps/AcbeFJ2RUKkyPLmm8
https://www.mindat.org/min-4203.html
https://goo.gl/maps/ZifggobxBKRLNzce7
https://www.mindat.org/min-6169.html
https://goo.gl/maps/43R6vHqZajmrs2Ca8
https://www.mindat.org/min-6169.html
https://goo.gl/maps/ynkUfJ5NF6Kw7gS5A
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4817 Breda-Oost Agaatstraat mineraal agaat, variëteit van 
chalcedoon

4817 Breda-Oost Aquamarijnhof mineraal aquamarijn, variëteit van 
beryl

4817 Breda-Oost Barnsteenstraat organisch amber

4817 Breda-Oost Diamantstraat mineraal diamant

4817 Breda-Oost Jadestraat mineraal jade

4817 Breda-Oost Koraalstraat organisch koraal

4817 Breda-Oost Robijnstraat mineraal robijn, variëteit van korund

4817 Breda-Oost Smaragdstraat mineraal smaragd, variëteit van 
beryl

4817 Breda-Oost Topaasstraat mineraal topaas

4817 Breda-Oost Turkooishof mineraal turkoois

4818 Ginneken-Zandberg Franklin Rooseveltlaan naamgever persoon rooseveltiet

4818 Blauwe Kei Blauwe Kei kei

4818 Blauwe Kei Blauwe Keiweg kei

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/ynkUfJ5NF6Kw7gS5A
https://goo.gl/maps/QC1hFGoWFibdo1LEA
https://www.mindat.org/min-51.html
https://goo.gl/maps/vBHnbnr9XKchC8qz7
https://www.mindat.org/min-289.html
https://goo.gl/maps/FRkk6fc9xEf6KYJB8
https://www.mindat.org/min-188.html
https://goo.gl/maps/rfwXmLujLX7hjJxf9
https://www.mindat.org/min-1282.html
https://goo.gl/maps/NxADgrtnzN4a92T2A
https://www.mindat.org/min-10403.html
https://goo.gl/maps/4sed8gWXceg2H9SP8
https://www.mindat.org/min-42717.html
https://goo.gl/maps/wVtJBvN5gieYN6H48
https://www.mindat.org/min-3473.html
https://goo.gl/maps/5ZtdCNquiV3DtVbG7
https://www.mindat.org/min-1375.html
https://goo.gl/maps/TGfagD9aTGVRx4DQ9
https://www.mindat.org/min-3996.html
https://goo.gl/maps/5tSg8ngS7Hdjx5GC8
https://www.mindat.org/min-4060.html
https://goo.gl/maps/exwTXNRFawGQ4Nwt6
https://www.mindat.org/min-3444.html
https://goo.gl/maps/DkWCfWx1LBL7DvYU6
https://goo.gl/maps/6aiiSaZsHsswPbK2A
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4818 Zandberg Leistraat gesteente leisteen

4818 Zandberg Zandbergdwarsstraat zand

4818 Zandberg Zandbergpad zand

4818 Zandberg Zandbergweg zand

4818 Zandberg Zandbergplein zand

4818 Zandberg Zandberglaan zand

4819 Breda-Zuid Zoutmanweg mineraal haliet

4822 Breda-NW Steenbroek steen

4823 Kesteren Aluminiumstraat mineraal aluminium

4823 Kesteren Koperstraat mineraal koper

4823 Kesteren Nikkelstraat mineraal nikkel

4823 Kesteren Tinstraat mineraal tin

4823 Kesteren Zinkstraat mineraal zink

4823 Haagse Beemden Grintweg grint

4823 Overkroeten Keislagen kei

4823 Overkroeten Zandslagen zand

4823 Overkroeten Diep Zand zand

4823 Overkroeten Groot Zand zand

4823 Overkroeten Klein Zand zand

4823 Overkroeten Hoog Zand zand

4823 Overkroeten Laag Zand zand

4823 Overkroeten Kort Zand zand

4823 Overkroeten Scherp Zand zand

4823 Overkroeten t Zand zand

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/ynkUfJ5NF6Kw7gS5A
https://goo.gl/maps/HiBcM8EWX4Bohwx2A
https://www.mindat.org/min-48638.html
https://goo.gl/maps/Rx45W881aJobAg3w7
https://goo.gl/maps/hxQacFC762HB1buS8
https://goo.gl/maps/hdGRbcb6T6feTRbD9
https://goo.gl/maps/22wgPnJGrtRA8R5p9
https://goo.gl/maps/yupxy1eRmMkjDhWH7
https://goo.gl/maps/ms43Aimtw5wbAEDF8
https://www.mindat.org/min-1804.html
https://goo.gl/maps/kQ9Y1Keaq5P2JuMR9
https://goo.gl/maps/qBCPt71f5h7jZTef7
https://www.mindat.org/min-107.html
https://goo.gl/maps/VAuvZCAyhjfm9NaLA
https://www.mindat.org/min-1209.html
https://goo.gl/maps/PZ38BNMiJw9DbcfF9
https://www.mindat.org/min-2895.html
https://goo.gl/maps/xJaFF4pYqJaiMQEdA
https://www.mindat.org/min-3965.html
https://goo.gl/maps/URvFqPTRcmwDz8DA8
https://www.mindat.org/min-4405.html
https://goo.gl/maps/NUxPSofiEZCg7p1KA
https://goo.gl/maps/XhwH46nxSJ5YwYZAA
https://goo.gl/maps/KxvEFLqxGpQKmxZv5
https://goo.gl/maps/ogNt4157MVK8yDyt6
https://goo.gl/maps/7fu4x8M5s3spwYz29
https://goo.gl/maps/Bq4M7merhtpUjrFk6
https://goo.gl/maps/zpw3s9GGFtDRaPqB7
https://goo.gl/maps/2LG6Dbx2UHCbXtHh9
https://goo.gl/maps/3XGgeUhsoHGiPD9a7
https://goo.gl/maps/TnLxxPC8jemfXZt57
https://goo.gl/maps/Xuci7eM2pGaxpMNY9
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4824 Breda-NW IJzerhekpad schijn - mineraal ijzer

4825 Breda-Noord Steenen Hoofd steen

4826 Breda-Noord Steendorpstraat steen

4826 Breda-Noord Zandhovenstraat zand

4834 Overakker Barbaralaan mijnbouw

4834 Overakker Madame Curieplein naamgever wetenschapper sklodowskiet

4838 Breda-West Zoudtlandseweg schijn - mineraal haliet

4841 Prinsenbeek Zanddreef zand

4847 Teteringen Arduinstraat gesteente

4847 Teteringen Steenbergen steen

4847 Teteringen Zandgouw zand

4847 Teteringen Zandpad zand

4847 Teteringen Zilverstede schijn - mineraal zilver

4851 Ulvenhout Hoogsteen steen

4851 Ulvenhout Steenland steen

4854 Bavel Koolpad kool

4854 Bavel Steenhof steen

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/ynkUfJ5NF6Kw7gS5A
https://goo.gl/maps/Yq2mhcgkLux3W3ow7
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://goo.gl/maps/5PGbjWvFngXGD5W9A
https://goo.gl/maps/1TiowJiP8VqyVg5V9
https://goo.gl/maps/zeEEMhLKMo5o66iv5
https://goo.gl/maps/Fu7rpsH9BiPBAKRN7
https://goo.gl/maps/5z8caSdWFKf2oaxW8
https://www.mindat.org/min-3681.html
https://goo.gl/maps/MbwTuapafX1tzjDt8
https://www.mindat.org/min-1804.html
https://goo.gl/maps/Tu8LbfWCT4vX5TT29
https://goo.gl/maps/S1ybUEnTbDmiyQW17
https://goo.gl/maps/qUQ6qPD4Bq7VK4HQ9
https://goo.gl/maps/xGhzgrqhHrX4k6wg8
https://goo.gl/maps/zgimYvWMph5k3kWk9
https://goo.gl/maps/Dn4hZ62KAcQi9qvM9
https://www.mindat.org/min-3664.html
https://goo.gl/maps/PvJs2EtvEx5eAHVr8
https://goo.gl/maps/kzHiS7PGZ2vPWGh59
https://goo.gl/maps/PafQqmydNh5x6nQx6
https://goo.gl/maps/DvAdVWACoJcRBMeF7


Kaart Zandpoort
Informatie https://erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/zandpoort-centrum
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Chasse, Zandpoort
De Zandpoort is een doodlopende steegje momenteel zonder 
straatnaambord. De naam wordt voor het eerst genoemd in 1804 en 
slaat waarschijnlijk op het feit dat de poort rond 1800 nog onverhard 
was terwijl de meeste straten in die tijd al lang geplaveid waren. 

https://goo.gl/maps/PV5W18hrgAiyMb5SA
https://erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/zandpoort-centrum


Kaart Willemstraat
Mineraal willemiet
Informatie https://erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/willemstraat-centrum
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Station, Willemstraat
In 1868 besloot de Nederlandse regering een groot aantal 
vestingen op te heffen, waaronder Breda. De vestingen werden 
gesloopt en de vrijgekomen gronden werden verkaveld.

De Arnhemse architect F.W. van Gendt maakte de plattegrond 
voor de nieuwe straten. Vanuit het station liet hij een weg naar 
de stad lopen, de huidige Willemstraat.

Het zinkmineraal willemiet werd in 1830 naar Koning Willem I 
genoemd.

https://goo.gl/maps/y9h4JY4Mr6s4dVG59
https://www.mindat.org/min-4292.html
https://erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/willemstraat-centrum
https://www.mindat.org/min-4292.html


Kaart Pottenbakkerstraat
Informatie erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/straatnamen-princenhage
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Princenhage, Pottenbakkerstraat
‘Hage’ wordt in 1198 voor eerst vermeld in een oorkonde. Begin 18de eeuw 
werd er Princen aan toegevoegd verwijzend naar de Prins van Oranje.  
Princenhage was tot 1942 een zelfstandige gemeente.

Een reeks straatnamen verwijst aan oude ambachten, waaronder een aantal 
met een mineralogische link.

https://goo.gl/maps/R7jxHFBF44oX4gi68
https://erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/straatnamen-princenhage


Kaart Plateelbakkerstraat
Informatie erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/straatnamen-princenhage Plateel - wikikpedia
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Princenhage, Plateelbakkerstraat
Plateel is een soort keramiek (aardewerk) dat beschilderd wordt voor 
dat het een 2de keer wordt gebakken.

https://goo.gl/maps/W8M9agW2emdpdHnx6
https://erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/straatnamen-princenhage
https://nl.wikipedia.org/wiki/Plateel


Kaart Steenhouwerstraat
Informatie erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/straatnamen-princenhage
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Princenhage, Steenhouwerstraat

https://goo.gl/maps/5PGbjWvFngXGD5W9A
https://erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/straatnamen-princenhage


Kaart Leidekkerstraat
Informatie erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/straatnamen-princenhage
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Princenhage, Leidekkerstraat

https://goo.gl/maps/8XNdjwNN2g93XwkF8
https://erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/straatnamen-princenhage


Kaart Pannendekkerstraat
Informatie erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/straatnamen-princenhage
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Princenhage, Pannendekkerstraat

https://goo.gl/maps/12UYoAYXvNCku1ex8
https://erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/straatnamen-princenhage


Kaart Tinnegieterstraat
Mineraal tin
Informatie erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/straatnamen-princenhage
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Princenhage, Tinnegieterstraat
Zuiver metallisch tin komt als mineraal maar sporadisch 
voor in de natuur.  Het meeste tin is geoxideerd, SnO2, 
hetgeen het mineraal cassiteriet is. 

https://goo.gl/maps/wEUA2f8MBzoHbavRA
https://www.mindat.org/min-3965.html
https://erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/straatnamen-princenhage
https://www.mindat.org/min-3965.html
https://www.mindat.org/min-917.html


Kaart Koperslagerstraat
Mineraal koper
Informatie erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/straatnamen-princenhage
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Princenhage, Koperslagerstraat

Gedegen koper komt in de natuur voor als mineraal.  De 
meeste koperertsen zijn wel sulfiden, carbonaten of oxiden.

https://goo.gl/maps/n9gQpqD1YzAhEsoR6
https://www.mindat.org/min-1209.html
https://erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/straatnamen-princenhage
https://www.mindat.org/min-1209.html


Kaart Zandoogjes
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Breda, Zandoogjes
Zandoogjes is een groep vlinders o.a. oranje zandoogjes, bruin 
zandoogje, bont zandoogje …

De straatnamen in de buurt verwijzen ook naar andere 
vlindersoorten.

oranje zandoogje bruin zandoogje

bont zandoogje

https://goo.gl/maps/QYoDJCZhge836KMJA


Kaart Steenakker
Informatie erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/de-steenakker-in-de-romeinse-tijd
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Steenakker
De ‘Steenakker’ is vanaf de late ijzertijd tot aan het begin van de 4de eeuw 
bewoond geweest. De bewoning concentreerde zich op de top van de dekzandrug.

Door archeologische onderzoeken over een terrein van 50 ha is bekend dat 
Steenakker bestond uit verspreide hoevecomplexen, glooiende akkers en sterk 
begroeide beekdalen. 

De straten in de huidige wijk verwijzen naar allerlei combinatie met ‘steen’.

https://goo.gl/maps/t4YT1iMU7qYAqjwR7
https://erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/de-steenakker-in-de-romeinse-tijd


Kaart Steenakkerstraat
Informatie erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/de-steenakker-in-de-romeinse-tijd
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Steenakker, Steenakkerstraat

https://goo.gl/maps/tvr3LZijYMEUHb17A
https://erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/de-steenakker-in-de-romeinse-tijd


Kaart Steenakkerpad
Informatie erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/de-steenakker-in-de-romeinse-tijd
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Steenakker, Steenakkerpad

https://goo.gl/maps/bHueP3M6xr7emJ3W9
https://erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/de-steenakker-in-de-romeinse-tijd


Kaart Laagsteen
Informatie erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/de-steenakker-in-de-romeinse-tijd
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Steenakker, Laagsteen

https://goo.gl/maps/ZXq1i9buebLrjywt8
https://erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/de-steenakker-in-de-romeinse-tijd


Kaart Veldsteen
Informatie erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/de-steenakker-in-de-romeinse-tijd
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Steenakker, Veldsteen

https://goo.gl/maps/ij3ZL8MrX5uHJEed6
https://erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/de-steenakker-in-de-romeinse-tijd


Kaart Klein Hoogsteen
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Steenakker, Klein Hoogsteen

https://goo.gl/maps/GUVueHbW2W66wKNbA


Kaart Groot Hoogsteen
Informatie erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/de-steenakker-in-de-romeinse-tijd
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Steenakker, Groot Hoogsteen

https://goo.gl/maps/tvr3LZijYMEUHb17A
https://erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/de-steenakker-in-de-romeinse-tijd


Kaart Brugsteen
Informatie erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/de-steenakker-in-de-romeinse-tijd
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Steenakker,  Brugsteen

https://goo.gl/maps/bcgRgTe1RM8dyMpB7
https://erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/de-steenakker-in-de-romeinse-tijd


Kaart Grenssteen
Informatie erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/de-steenakker-in-de-romeinse-tijd
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Steenakker, Grenssteen

https://goo.gl/maps/UHuUsKwVd4Zp8brJ7
https://erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/de-steenakker-in-de-romeinse-tijd


Kaart Hoeksteen
Informatie erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/de-steenakker-in-de-romeinse-tijd
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Steenakker, Hoeksteen

https://goo.gl/maps/kbMBRkzcFY88Gjrh9
https://erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/de-steenakker-in-de-romeinse-tijd


Kaart Zandveld
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Breda, Zandveld

https://goo.gl/maps/V9RkEiMk3nAVDSBa9


Kaart Voltaweg
Mineraal voltaiet
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Liniekwartier, Voltaweg

Het mineraal voltaiet is genoemd naar de Italiaanse 
natuurkundige Alessandro Volta (1745-1827) die de 
elektrische batterij ontdekte. 

https://goo.gl/maps/AcbeFJ2RUKkyPLmm8
https://www.mindat.org/min-4203.html
https://www.mindat.org/min-4203.html


Kaart Edisonplein
Mineraal edisoniet - niet erkend
Informatie erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/edisonplein-en-straten-genoemd-naar-geleerden-hoge-vucht
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Liniekwartier, Edisonplein
De straten in de omgeving van het Edisonplein werden in 1953 
genoemd naar geleerden. Het is een bont gezelschap van 
mannen uit de 17de tot en met de 20ste eeuw.  O.a. de 
Amerikaanse ontdekker Thomas Edison (1847-1931) kwam aan 
de beurt.  Hij  deed heel wat uitvindingen, o.a. de gloeilamp. 

Naar hem werd het mineraal edisoniet genoemd maar later 
bleek het slechts een variëteit van het titaniumoxide rutiel te 
zijn en werd de mineraalnaam verworpen.

https://goo.gl/maps/ZifggobxBKRLNzce7
https://www.mindat.org/min-6169.html
https://erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/edisonplein-en-straten-genoemd-naar-geleerden-hoge-vucht
https://www.mindat.org/min-6169.html
https://www.mindat.org/min-3486.html


Kaart Edisonstraat
Mineraal edisoniet - niet erkend
Informatie erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/edisonplein-en-straten-genoemd-naar-geleerden-hoge-vucht
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Liniekwartier, Edisonstraat

De Amerikaanse ontdekker Thomas Edison (1847-1931) 
deed heel wat uitvindingen, o.a. de gloeilamp. 

Naar hem werd het mineraal edisoniet genoemd maar later 
bleek het slechts een variëteit van het titaniumoxide rutiel
te zijn en werd de mineraalnaam verworpen.

https://goo.gl/maps/43R6vHqZajmrs2Ca8
https://www.mindat.org/min-6169.html
https://erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/edisonplein-en-straten-genoemd-naar-geleerden-hoge-vucht
https://www.mindat.org/min-6169.html
https://www.mindat.org/min-3486.html


Kaart Agaatstraat
Mineraal agaat, variëteit van chalcedoon
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Edelstenenwijk, Agaatstraat
Agaat is een variëteit van chalcedoon hetgeen een ‘cryptokristallijne’, 
m.a.w. met heel kleine kristalkorreltjes, variëteit van kwarts is. 

https://goo.gl/maps/QC1hFGoWFibdo1LEA
https://www.mindat.org/min-51.html
https://www.mindat.org/min-51.html
https://www.mindat.org/min-960.html
https://www.mindat.org/min-3337.html


Kaart Aquamarijnhof
Mineraal aquamarijn, variëteit van beryl
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Edelstenenwijk, Aquamarijnhof
Aquamarijn is de blauwe edelsteenvariëteit van het 
mineraal  beryl. 

https://goo.gl/maps/vBHnbnr9XKchC8qz7
https://www.mindat.org/min-289.html
https://www.mindat.org/min-289.html
https://www.mindat.org/min-819.html


Kaart Barnsteenstraat
Mineraal amber
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Edelstenenwijk, Barnsteenstraat
Barnsteen is een organisch materiaal en dus geen mineraal.  Het wordt 
wel als edelsteen gebruikt.

https://goo.gl/maps/FRkk6fc9xEf6KYJB8
https://www.mindat.org/min-188.html


Kaart Diamantstraat
Mineraal diamant
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Edelstenenwijk, Diamantstraat
Diamant is het hardste mineraal gevormd bij hoge 
druk.  Het is een zeer geliefde edelsteen.

https://goo.gl/maps/rfwXmLujLX7hjJxf9
https://www.mindat.org/min-1282.html
https://www.mindat.org/min-1282.html


Kaart Jadestraat
Mineraal jade
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Edelstenenwijk, Jadestraat
Jade is een groen gesteente dat ofwel uit jadeiet
of uit nephriet bestaat.

https://goo.gl/maps/NxADgrtnzN4a92T2A
https://www.mindat.org/min-10403.html
https://www.mindat.org/min-10403.html
https://www.mindat.org/min-2062.html
https://www.mindat.org/min-2881.html


Kaart Koraalstraat
Mineraal koraal
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Edelstenenwijk, Koraalstraat
Koraal wordt afgezet is de oceanen door zeediertjes, m.a.w. 
het wordt niet gevormd door een ‘geologisch proces’ en is 
daarom geen mineraal.

Het wordt als edelsteen en voor decoratie gebruikt.  
Koralen zijn wel beschermd !

https://goo.gl/maps/4sed8gWXceg2H9SP8
https://www.mindat.org/min-42717.html
https://www.mindat.org/min-42717.html


Kaart Robijnstraat
Mineraal robijn, variëteit van korund
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Edelstenenwijk, Robijnstraat
Robijn is de rode edelsteenvariëteit van korund.  Chemisch is
het een aluminiumoxide.

https://goo.gl/maps/wVtJBvN5gieYN6H48
https://www.mindat.org/min-3473.html
https://www.mindat.org/min-3473.html
https://www.mindat.org/min-1136.html


Kaart Smaragdstraat
Mineraal smaragd, variëteit van beryl
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Edelstenenwijk, Smaragdstraat
Smaragd is de groene edelsteenvariëteit van het 
mineraal beryl. 

smaragd, Leckbachrinne, Habachtal, Oostenrijk

https://goo.gl/maps/5ZtdCNquiV3DtVbG7
https://www.mindat.org/min-1375.html
https://www.mindat.org/min-1375.html
https://www.mindat.org/min-819.html


Kaart Topaasstraat
Mineraal topaas
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Edelstenenwijk, Topaasstraat
Topaas is een aluminium silicaat met hoge hardheid dat als 
edelsteen wordt gebruikt.  Het komt in vele kleuren voor : 
kleurloos, wit, bruin, blauw, rood …

topaas, Schneckenstein, Duitsland

https://goo.gl/maps/TGfagD9aTGVRx4DQ9
https://www.mindat.org/min-3996.html
https://www.mindat.org/min-3996.html


Kaart Turkooishof
Mineraal turkoois
Informatie Turkoois, Cahay, Vielsalm - Geonieuws juni 2004
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Edelstenenwijk, Turkooishof
De naam turkoois is afgeleid van ‘turques’ (turks) omdat het 
aanvankelijk vanuit Turkije werd ingevoerd (maar eigenlijk uit 
Iran kwam …).  Het gaf zijn naam ook aan de kleur 
‘turkooisblauw’ maar komt ook in andere groen/blauwe 
kleuren voor.

https://goo.gl/maps/5tSg8ngS7Hdjx5GC8
https://www.mindat.org/min-4060.html
https://www.mineralogie.be/GN-archief/GN2004-06.pdf
https://www.mindat.org/min-4060.html


Kaart Franklin Rooseveltlaan
Mineraal rooseveltiet en tetrarooseveltiet
Informatie erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/franklin-rooseveltlaan-ginneken
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Zandberg-Ginneken, Franklin Rooseveltlaan

De Franklin Rooseveltlaan heette oorspronkelijk de Ceintuur-
laan en is aangelegd in 1930. Franklin Delano Roosevelt (1882-
1945) was de 32ste president van de Verenigde Staten. Hij 
overleed op 12 april 1945 en reeds op 17 april werd de 
Ceintuurlaan hernoemd naar Franklin Rooseveltlaan uit 
erkentelijkheid voor zijn rol in WOII. 

Naar de Amerikaanse president is  kort na WOII het mineraal 
rooseveltiet genoemd.  Later kwam daar nog tetrarooseveltiet
bij. Beide zijn Bi-arsenaten maar ze hebben een andere 
kristalstructuur (monoklien en tetragonaal).

https://goo.gl/maps/exwTXNRFawGQ4Nwt6
https://www.mindat.org/min-3444.html
https://www.mindat.org/min-3926.html
https://erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/franklin-rooseveltlaan-ginneken
https://www.mindat.org/min-3444.html
https://www.mindat.org/min-3926.html


Kaart Blauwe Kei
Informatie erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/straatnamen-blauwe-kei-en-ijpelaar
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Blauwe Kei, Blauwe Kei
Blauwe Kei was oorspronkelijk een toponiem en werd in 
1958 ook een straatnaam.

De naam Blauwen Kaey wordt voor het eerst vermeld in 
1699. De Blauwe Kei was een boerderij op de hoek van de 
Blauwekeiweg en de Poolseweg op de toenmalige grens van 
Teteringen en Ginneken (nu beide deel van Breda). Er stond 
een blauwe arduinstenen grenspaal. Waarschijnlijk is de 
boerderij genoemd naar deze grenssteen. 

https://goo.gl/maps/DkWCfWx1LBL7DvYU6
https://erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/straatnamen-blauwe-kei-en-ijpelaar


Kaart Blauwe Keiweg
Informatie erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/straatnamen-blauwe-kei-en-ijpelaar
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Blauwe Kei, Blauwe Keiweg
Blauwe Kei was oorspronkelijk een toponiem 
en werd in 1958 ook een straatnaam.

De naam Blauwen Kaey wordt voor het eerst 
vermeld in 1699. De Blauwe Kei was een 
boerderij op de hoek van de Blauwekeiweg
en de Poolseweg op de toenmalige grens van 
Teteringen en Ginneken (nu beide deel van 
Breda). Er stond een blauwe arduinstenen 
grenspaal. Waarschijnlijk is de boerderij 
genoemd naar deze grenssteen. 

https://goo.gl/maps/6aiiSaZsHsswPbK2A
https://erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/straatnamen-blauwe-kei-en-ijpelaar


Kaart Zandberg
Informatie erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/zandberg-gehucht
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Zandberg
Zandberg was een klein gehucht aan de noordzijde van de brug 
over de Molenlei. Dit gekanaliseerde waterloopje kruiste net ten 
noorden van de Saksen Weimarlaan de Ginnekenweg. Aan de 
zuidzijde werd het tot in de jaren '30 van de vorige eeuw begrensd 
door het landgoed Rustland. 

Zandberg had in 1832 al een dichte bebouwing die zich aan de 
Ginnekense zijde van de Molenlei voortzette. Het lag echter in de 
gemeente Teteringen. De Molenlei was dus een echte ‘grensrivier’.

Momenteel behoort het tot de gemeente Breda.

https://goo.gl/maps/puj5GAn7qWMyUj46A
https://erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/zandberg-gehucht


Kaart Leistraat
Gesteente leisteen
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Zandberg, Leistraat
Leisteen is een grijs gelaagd gesteente dat o.a. voor 
dakbedekking wordt gebruikt.

https://goo.gl/maps/HiBcM8EWX4Bohwx2A
https://www.mindat.org/min-48638.html
https://www.mindat.org/min-48638.html


Kaart Zandbergdwarsstraat
Informatie erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/zandbergplein-en-hemellichamenbuurt-zandberg
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Zandberg, Zandbergdwarsstraat 
Tussen de twee wereldoorlogen deed de thematische 
straatnaamgeving zijn intrede in Breda. In deze wijk werd 
een reeks straten in allerlei combinaties met ‘Zandberg’ 
benoemd.

https://goo.gl/maps/Rx45W881aJobAg3w7
https://erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/zandbergplein-en-hemellichamenbuurt-zandberg


Kaart Zandbergpad
Informatie erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/zandbergplein-en-hemellichamenbuurt-zandberg
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Zandberg, Zandbergpad
Tussen de twee wereldoorlogen deed de thematische 
straatnaamgeving zijn intrede in Breda. In deze wijk werd een reeks 
straten in allerlei combinaties met ‘Zandberg’ benoemd.

https://goo.gl/maps/hxQacFC762HB1buS8
https://erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/zandbergplein-en-hemellichamenbuurt-zandberg


Kaart Zandbergweg
Informatie erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/zandbergplein-en-hemellichamenbuurt-zandberg
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Zandberg, Zandbergweg

https://goo.gl/maps/hdGRbcb6T6feTRbD9
https://erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/zandbergplein-en-hemellichamenbuurt-zandberg


Kaart Zandbergplein
Informatie erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/zandbergplein-en-hemellichamenbuurt-zandberg
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Zandberg, Zandbergplein

Het Zandbergplein is aangelegd volgens de steden-
bouwkundige principes van de Oostenrijkse architect Camillo 
Sitte (1843-1903). De straten die op het plein uitkomen, 
verspringen, zodat een saai stadsbeeld vermeden wordt.

In 1932 kreeg het Zandbergplein zijn naam.  Oorspronkelijk 
was het de bedoeling het plein het ‘Zonneplein’ te noemen.

https://goo.gl/maps/22wgPnJGrtRA8R5p9
https://erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/zandbergplein-en-hemellichamenbuurt-zandberg


Kaart Zandberglaan
Informatie erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/zandbergplein-en-hemellichamenbuurt-zandberg
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Zandberg, Zandberglaan

https://goo.gl/maps/yupxy1eRmMkjDhWH7
https://erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/zandbergplein-en-hemellichamenbuurt-zandberg


Kaart Zoutmanweg
Mineraal haliet
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Breda, Zoutmanweg
Het mineraal haliet is chemisch gelijk aan keukenzout, maar dat is door
het verwerkingsproces geen mineraal meer want niet meer gevormd 
door een geologisch proces. 

https://goo.gl/maps/ms43Aimtw5wbAEDF8
https://www.mindat.org/min-1804.html
https://www.mindat.org/min-1804.html


Kaart Steenbroek
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Breda, Steenbroek

https://goo.gl/maps/kQ9Y1Keaq5P2JuMR9


Kaart Aluminiumstraat
Mineraal aluminium
Informatie erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/aluminiumstraat-haagse-beemden
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Kesteren, Aluminiumstraat
Op het industrieterrein Kesteren-Muizenberg zijn de straten ín 
1987 genoemd naar metalen : ‘Koper-, Tin-, Zink-, en 
Nikkelstraat’.

In 1991 vestigde de leverancier van aluminium ‘Almet Service 
Centers Benelux’ zich aan het verlengde van de Zinkstraat en 
kreeg dat deel van de straat de naam Aluminiumstraat.

Het mineraal aluminium is in de natuur een zeldzaamheid, het 
metaal is bijna altijd geoxideerd of in silicaten aanwezig.

https://goo.gl/maps/qBCPt71f5h7jZTef7
https://www.mindat.org/min-107.html
https://erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/aluminiumstraat-haagse-beemden
https://www.mindat.org/min-107.html


Kaart Koperstraat
Mineraal koper
Informatie erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/aluminiumstraat-haagse-beemden
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Kesteren, Koperstraat
De Koper-, Tin-, Zink-, en Nikkelstraten op het industrieterrein 
Kesteren-Muizenberg kregen hun naam in 1987.

Metallisch koper komt in de natuur als mineraal voor. De voornaamste
koperertsen zijn wel sulfiden, oxiden of carbonaten.

https://goo.gl/maps/VAuvZCAyhjfm9NaLA
https://www.mindat.org/min-1209.html
https://erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/aluminiumstraat-haagse-beemden
https://www.mindat.org/min-1209.html


Kaart Nikkelstraat
Mineraal nikkel
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Kesteren, Nikkelstraat
De Koper-, Tin-, Zink-, en Nikkelstraten op het industrieterrein 
Kesteren-Muizenberg kregen hun naam in 1987.

Metallisch nikkel is in de natuur een zeer zeldzaam mineraal. Het komt 
wel voor in metaalmeteorieten. Nikkel wordt vooral gewonnen uit ijzer 
en koperertsen.

https://goo.gl/maps/PZ38BNMiJw9DbcfF9
https://www.mindat.org/min-2895.html
https://www.mindat.org/min-2895.html


Kaart Tinstraat
Mineraal tin
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Kesteren, Tinstraat
De Koper-, Tin-, Zink-, en Nikkelstraten op het industrieterrein 
Kesteren-Muizenberg kregen hun naam in 1987.

Metallisch tin is in de natuur een zeer zeldzaam mineraal. Tin 
wordt vooral gewonnen uit het mineraal cassiteriet (SnO2).

https://goo.gl/maps/xJaFF4pYqJaiMQEdA
https://www.mindat.org/min-3965.html
https://www.mindat.org/min-3965.html
https://www.mindat.org/min-917.html


Kaart Zinkstraat
Mineraal zink
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Kesteren, Zinkstraat
De Koper-, Tin-, Zink-, en Nikkelstraten op het industrieterrein 
Kesteren-Muizenberg kregen hun naam in 1987.

Metallisch zink is in de natuur een zeer zeldzaam mineraal. Zink 
wordt vooral gewonnen uit calamien erts hetgeen een menging 
is van hemimorfiet (Zn-silicaat) en smithsoniet (Zn-carbonaat).

Belangrijke mijnen waren in Kelmis (België).  De geschiedenis 
van de mijnen en de streek en allerlei zinkmineralen in het 
Museum Vieille Montagne.

https://goo.gl/maps/URvFqPTRcmwDz8DA8
https://www.mindat.org/min-4405.html
https://www.mindat.org/min-4405.html
https://www.mindat.org/min-8129.html
https://www.mindat.org/min-1860.html
https://www.mindat.org/min-3688.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Museum_Vieille_Montagne


Kaart Grintweg
Informatie erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/grintweg-haagse-beemden
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Haagse Beemden, Grintweg 
De Grintweg in de Haagse Beemden maakte oorspronkelijk deel uit van 
de verbinding van Beek (het huidige Prinsenbeek) met het Nieuw Veer 
over de rivier Mark.

De huidige Grintweg bestond al in 1669. Deze weg werd de 
Nieuweveerseweg of de Veerseweg genoemd. 

In 1878 was de huidige Grintweg al een grindbaan tot aan de Hollandse 
Post. De naam Grintweg zal dus ontstaan zijn in de volksmond verwijzend 
naar de verharding. De naam Grintweg wordt voor het eerst officieel 
vermeld op 12 februari 1942. 

https://goo.gl/maps/NUxPSofiEZCg7p1KA
https://erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/grintweg-haagse-beemden


Kaart Keislagen
Informatie erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/overkroetenlaan-haagse-beemden/
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Overkroeten, Keislagen
‘-slagen’ verwijst naar de Slaag, een historische naam voor dit gebied.

https://goo.gl/maps/XhwH46nxSJ5YwYZAA
https://erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/overkroetenlaan-haagse-beemden/


Kaart Zandslagen
Informatie erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/overkroetenlaan-haagse-beemden/
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Overkroeten, Zandslagen 
‘-slagen’ verwijst naar de Slaag, een historische naam voor dit gebied.

https://goo.gl/maps/KxvEFLqxGpQKmxZv5
https://erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/overkroetenlaan-haagse-beemden/


Kaart Diep Zand
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Overkroeten, Diep Zand 

https://goo.gl/maps/ogNt4157MVK8yDyt6


Kaart Groot Zand
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Overkroeten, Groot Zand 

https://goo.gl/maps/7fu4x8M5s3spwYz29


Kaart Klein Zand
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Overkroeten, Klein Zand 

https://goo.gl/maps/Bq4M7merhtpUjrFk6


Kaart Hoog Zand
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Overkroeten, Hoog Zand

https://goo.gl/maps/zpw3s9GGFtDRaPqB7


Kaart Laag Zand
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Overkroeten, Laag Zand 

https://goo.gl/maps/2LG6Dbx2UHCbXtHh9


Kaart Kort Zand
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Overkroeten, Kort Zand

https://goo.gl/maps/3XGgeUhsoHGiPD9a7


Kaart Scherp Zand
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Overkroeten, Scherp Zand

https://goo.gl/maps/TnLxxPC8jemfXZt57


Kaart t Zand
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Overkroeten, ‘t Zand

https://goo.gl/maps/Xuci7eM2pGaxpMNY9


Kaart IJzerhekpad
Mineraal ijzer
Informatie erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/ijzerhekpad-haagse-beemden
© Foto’s Hugo Bender

Breda, IJzerhekpad
Het IJzerhekpad is het fietspad tussen de Emerparklaan en de 
Achter Emer door het bedrijventerrein IJzer Hek. Het fietspad 
ontleent zijn naam aan de boerderij het ‘IJzeren Hek’ aan de 
Achter Emer.  De boerderij is mogelijk opvolger van het huis de 
Verloren Kost. Het huidige pand draagt boven de deurpost het 
jaartal 1627. 

Gedegen ijzer is een zeldzaam mineraal maar is hoofdbestand-
deel van de ijzermeteorieten.

https://goo.gl/maps/Yq2mhcgkLux3W3ow7
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/ijzerhekpad-haagse-beemden
https://www.mindat.org/min-2047.html


Kaart Steenen Hoofd
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Breda, Steenen Hoofd

https://goo.gl/maps/5PGbjWvFngXGD5W9A


Kaart Steendorpstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Breda, Steendorpstraat
Een wijk met straatnamen die verwijzen Vlaamse dorpen en 
gemeenten.  Steendorp behoort tot de gemeente Temse. 

https://goo.gl/maps/1TiowJiP8VqyVg5V9
http://straat.mineralogie.be/P_OostVlaanderen/OVl_Temse.pdf


Kaart Zandhovenstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Breda, Zandhovenstraat
Een wijk met straatnamen die verwijzen Vlaamse dorpen en 
gemeenten. Zandhoven is een gemeente in de provincie 
Antwerpen. 

https://goo.gl/maps/zeEEMhLKMo5o66iv5
http://straat.mineralogie.be/P_Antwerpen/Ant_Zandhoven.pdf
http://straat.mineralogie.be/P_Antwerpen.html


Kaart Barbaralaan
Informatie Sint-Barbara van Nicomedië - wikipedia
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Overakker, Barbaralaan
Sint-Barbara is patroonheilige van de mijnwerkers (en andere 
gevaarlijke beroepen).

https://goo.gl/maps/Fu7rpsH9BiPBAKRN7
https://nl.wikipedia.org/wiki/Barbara_van_Nicomedi%C3%AB


Kaart Madame Curieplein
Mineraal sklodowskiet
Informatie Marie Curie - wikipedia
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Overakker, Madame Curieplein
Marie Curie-Sklodowska kreeg de Nobelprijzen natuurkunde in 1903 en 
scheikunde in 1933 voor haar werk omtrent radioactiviteit en de 
ontdekking van polonium en radium.

Naar haar werd het mineraal sklodowskiet genoemd.

https://goo.gl/maps/5z8caSdWFKf2oaxW8
https://www.mindat.org/min-3681.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie
https://www.mindat.org/min-3681.html


Kaart Zanddreef
Informatie erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/prinsen-beek-gehucht
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Prinsenbeek, Zanddreef
Oorspronkelijk heette het dorp ‘De Beek’, in 1942 werd het de 
gemeente ‘Beek NB’ en in 1951 ‘Prinsenbeek’. Momenteel is het deel 
van Breda. 

https://goo.gl/maps/Tu8LbfWCT4vX5TT29
https://erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/prinsen-beek-gehucht


Kaart Arduinstraat
Informatie Blauwe hardsteen - wikipedia
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Teteringen, Arduinstraat
Arduin of ‘blauwe steen’ is kalksteen die o.a. in 
Henegouwen (België) wordt ontgonnen en die veel 
gebruikt wordt voor dorpels en vensterbanken. 

https://goo.gl/maps/S1ybUEnTbDmiyQW17
https://nl.wikipedia.org/wiki/Blauwe_hardsteen


Kaart Steenbergen
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Teteringen, Steenbergen

https://goo.gl/maps/qUQ6qPD4Bq7VK4HQ9


Kaart Zandgouw
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Teteringen, Zandgouw

https://goo.gl/maps/xGhzgrqhHrX4k6wg8


Kaart Zandpad
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Teteringen, Zandpad

https://goo.gl/maps/zgimYvWMph5k3kWk9


Kaart Zilverstede
Mineraal zilver
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Teteringen, Zilverstede

https://goo.gl/maps/Dn4hZ62KAcQi9qvM9
https://www.mindat.org/min-3664.html


Kaart Hoogsteen
Informatie erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/ulvenhout-gehucht
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Ulvenhout, Hoogsteen
Op de Hoogsteen stond de boerderij Steenland, die genoemd 
is naar de bezitters de familie Van Steenland. De naam komt 
al voor in 1539.

https://goo.gl/maps/PvJs2EtvEx5eAHVr8
https://erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/ulvenhout-gehucht


Kaart Steenland
Informatie erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/ulvenhout-gehucht
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Ulvenhout, Steenland
Op de Hoogsteen stond de boerderij Steenland, die genoemd is naar 
de bezitters de familie Van Steenland. De naam komt al voor in 1539.

https://goo.gl/maps/kzHiS7PGZ2vPWGh59
https://erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/ulvenhout-gehucht


Kaart Koolpad
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Bavel, Koolpad

https://goo.gl/maps/PafQqmydNh5x6nQx6


Kaart Steenhof
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Breda - Bavel, Steenhof

https://goo.gl/maps/DvAdVWACoJcRBMeF7
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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

Breda

27/04/22

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

