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De Brabantse Wal heeft een opvallend landschap met hogere, 
bebosde zandgronden die overgaan in de lager gelegen 
zeekleipolders. Het meest opvallend is de steilrand, een 
monument van aardkundige waarde. Deze steilrand slingert van 
Ossendrecht langs Hoogerheide, Woensdrecht en Bergen op 
Zoom tot helemaal in Steenbergen.  
Zie Brabantse Wal

4631 Hoogerheide Voltweg naamgever wetenschapper voltaiet

4631 Hoogerheide Lange Steen steen

4631 Hoogerheide Oude Steenstraat steen

4631 Hoogerheide Steenstraat steen

4631 Hoogerheide Zandfort zand

4631 Hoogerheide Zandven zand

4634 Woensdrecht IJsberg mineraal ijs

4634 Woensdrecht Grindweg grint

4634 Woensdrecht Kleipad klei

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/a1yCmpoHTvD1G4Tj7
https://www.routeindex.nl/routes/natuurgebied/brabantse-wal/46#clat=52.370216&clong=4.895168&z=8&r=50000&rnd=&p=&plat=0&plong=0&pid=0&rtid=0&o=dt_aangemaakt,desc&rid=0&w=0&l=0,1,2,3,4,5,6&q=
https://goo.gl/maps/VzwNV9CbMaSp9P8i7
https://www.mindat.org/min-4203.html
https://goo.gl/maps/pEsoQBvqyUUbLviu6
https://goo.gl/maps/BDXm8eb3JgvdXFeQ9
https://goo.gl/maps/wrcKAUfWHjJ89oDX9
https://goo.gl/maps/gbweieTHbWJuF7fs5
https://goo.gl/maps/hQVGZncWYS4x6po97
https://goo.gl/maps/8cZpAfqb2eag1WJt6
https://www.mindat.org/min-2001.html
https://goo.gl/maps/xe3K7smMC4G2nL2GA
https://goo.gl/maps/Y2WjaSPoBzRRvtjk6
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4641 Ossendrecht Zandvlietseweg zand

4641 Ossendrecht Het Geleg geleeg

4641 Ossendrecht Laagstraat zand

4641 Ossendrecht Leemberg leem

4641 Ossendrecht Leempad leem

4641 Ossendrecht Pottenbergen baksteen tichel pan

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/a1yCmpoHTvD1G4Tj7
https://goo.gl/maps/VAuz5NYxbKRi6VMf8
https://goo.gl/maps/97W7uCDYm9PJvmXh8
https://goo.gl/maps/KqwzDZ4MQJFeywdp8
https://goo.gl/maps/4EESdXKbCpRJmGXb6
https://goo.gl/maps/i4govgrzjCCWzKEE6
https://goo.gl/maps/Y5TgXETnQ2JFkdiL9


Kaart Voltweg
Mineraal voltaiet
© Foto’s Hugo Bender

Woensdrecht - Hoogerheide, Voltweg
Volt (V) is de eenheid van elektrische spanning, genoemd 
naar Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta (1745-
1827) die de elektrische batterij ontdekte. Naar hem is het 
mineraal voltaiet genoemd. 

https://goo.gl/maps/VzwNV9CbMaSp9P8i7
https://www.mindat.org/min-4203.html
https://www.mindat.org/min-4203.html


Kaart Lange Steen
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Woensdrecht - Hoogerheide, Lange Steen 

https://goo.gl/maps/pEsoQBvqyUUbLviu6


Kaart Oude Steenstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Woensdrecht - Hoogerheide, Oude Steenstraat 

https://goo.gl/maps/BDXm8eb3JgvdXFeQ9


Kaart Steenstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Woensdrecht - Hoogerheide, Steenstraat 

https://goo.gl/maps/wrcKAUfWHjJ89oDX9


Kaart Zandfort
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Woensdrecht - Hoogerheide, Zandfort 

‘fort’ of ‘voort’ verwijst naar een doorwaadbare plaats.

https://goo.gl/maps/gbweieTHbWJuF7fs5


Kaart Zandven
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Woensdrecht - Hoogerheide, Zandven

https://goo.gl/maps/hQVGZncWYS4x6po97


Kaart IJsberg
Mineraal ijs
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Woensdrecht, IJsberg
IJs is een bevroren water met een kristallijne structuur, 
duidelijk te zien aan de vorm van sneeuwvlokjes.  Het is dus 
een mineraal maar niet goed houdbaar …

Lees alles over ijs in : Geonieuws januari 2012 en Geonieuws 
februari 2012

https://goo.gl/maps/8cZpAfqb2eag1WJt6
https://www.mindat.org/min-2001.html
https://www.mindat.org/min-2001.html
https://www.mineralogie.be/GN-archief/GN2012-01.pdf
https://www.mineralogie.be/GN-archief/GN2012-02.pdf


Kaart Grindweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Woensdrecht, Grindweg 

https://goo.gl/maps/xe3K7smMC4G2nL2GA


Kaart Kleipad
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Woensdrecht, Kleipad

https://goo.gl/maps/Y2WjaSPoBzRRvtjk6


Kaart Zandvlietseweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Woensdrecht - Ossendrecht, Zandvlietseweg

https://goo.gl/maps/VAuz5NYxbKRi6VMf8


Kaart Het Geleg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Woensdrecht - Ossendrecht, Het Geleg
Een geleg/geleeg/gelaag is een steenbakkerij.

https://goo.gl/maps/97W7uCDYm9PJvmXh8


Kaart Laagstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Woensdrecht - Ossendrecht, Laagstraat 
Verwijst de straatnaam naar de kleiontginning zoals de nabije 
‘Het Geleg’ en ‘Leemberg’ of naar een laagte in het landschap ?

https://goo.gl/maps/KqwzDZ4MQJFeywdp8


Kaart Leemberg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Woensdrecht - Ossendrecht, Leemberg 

https://goo.gl/maps/4EESdXKbCpRJmGXb6


Kaart Leempad
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Woensdrecht - Ossendrecht, Leempad

https://goo.gl/maps/i4govgrzjCCWzKEE6


Kaart Pottenbergen
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Woensdrecht - Ossendrecht, Pottenbergen

https://goo.gl/maps/Y5TgXETnQ2JFkdiL9


M
in

er
al

o
gi

sc
h

e 
st

ra
te

n
 –

h
tt

p
:/

/s
tr

aa
t.

m
in

er
al

o
gi

e.
b

e
–

in
fo

 &
 ©

 m
ka

@
m

in
er

an
t.

o
rg

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

Woensdrecht

25/04/22

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

