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Mineralogische straten in Hulst 1/2

4561 Hulst Steensedijk steen

4561 Hulst Steenstraat steen

4561 Hulst Steenpit steen- & mergelgroeve

4561 Hulst Ijzerenhandstraat mineraal ijzer

4561 Hulst Zoutestraat mineraal haliet

4561 Hulst Koolstraat kool

4561 Hulst Zandstraat zand

4561 Hulst Zoutziedersstraat zoutwinning haliet

4561 Hulst Oude Zoutdijk mineraal haliet

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/xAjdyD1g1v5zvCNm6
https://goo.gl/maps/oHTuEaEE5CyPvu1J7
https://goo.gl/maps/qux9haqfxLZF9wE89
https://goo.gl/maps/ahcNDG665fgc7QKL6
https://goo.gl/maps/MwVeSSxvqWVfWUq9A
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://goo.gl/maps/v1pqanKEzkp2kU118
https://www.mindat.org/min-1804.html
https://goo.gl/maps/KYA3JByrh5PRVEDw9
https://goo.gl/maps/2wRaGyo8LUB3zXm49
https://goo.gl/maps/23yDGhun6WxoLxZC8
https://www.mindat.org/min-1804.html
https://goo.gl/maps/ArPvawVDenxbBSXE9
https://www.mindat.org/min-1804.html
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Mineralogische straten in Hulst 2/2

4564 Sint Jansteen Ter Steene steen

4566 Heikant Driehoefijzersstraat schijn - mineraal ijzer

4566 Heikant Zandrug zand

4568 Nieuw Namen Willemstraat schijn - mineraal willemiet

4569 Graauw Zandbergsestraat zand

4569 Graauw Zoutestraat mineraal haliet

4587 Kloosterzande Kwikstraat schijn - mineraal kwik

4587 Kloosterzande Hof te Zandeplein schijn - zand, zavel

4587 Kloosterzande Zandehof schijn - zand, zavel

4587 Kloosterzande Zoutedijk mineraal haliet

4587 Kloosterzande Zoutlandsedijk mineraal haliet

4589 Ossenisse Zoutlandstraat mineraal haliet

4589 Ossenisse Grindweg naar Hossenisse grint

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/xAjdyD1g1v5zvCNm6
https://goo.gl/maps/Kx21hmNfCLdGxWDEA
https://goo.gl/maps/jyxKyidd88RoQDqZ9
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://goo.gl/maps/To85SZyyrJ3n1Xaw7
https://goo.gl/maps/ScGNJzaz5RBQcQM16
https://www.mindat.org/min-4292.html
https://goo.gl/maps/WPVWQqSWa7ALzuWs5
https://goo.gl/maps/FVVHZnQ9xZ15efuQ6
https://www.mindat.org/min-1804.html
https://goo.gl/maps/UAneQGQ9Kk7uQLveA
https://www.mindat.org/min-2647.html
https://goo.gl/maps/buLfXfdyXMFqapXP8
https://goo.gl/maps/MvixGVLbnaSG8LqGA
https://goo.gl/maps/AzJgGwYXEYHy7daA7
https://www.mindat.org/min-1804.html
https://goo.gl/maps/gafenNSiJJRhi2wA9
https://www.mindat.org/min-1804.html
https://goo.gl/maps/GPbVG7YKyvdow6G98
https://www.mindat.org/min-1804.html
https://goo.gl/maps/iFemmvibPxoRdVtd6


Kaart Steensedijk
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Hulst, Steensedijk

https://goo.gl/maps/oHTuEaEE5CyPvu1J7


Kaart Steenstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Hulst, Steenstraat 

https://goo.gl/maps/qux9haqfxLZF9wE89


Kaart Steenpit
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Hulst, Steenpit 

https://goo.gl/maps/ahcNDG665fgc7QKL6


Kaart Ijzerenhandstraat
Mineraal ijzer
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Hulst, Ijzerenhandstraat

https://goo.gl/maps/MwVeSSxvqWVfWUq9A
https://www.mindat.org/min-2047.html


Kaart Zoutestraat
Mineraal haliet
Informatie Zeeuwse Ankers : zoutzieden
© Foto’s Hugo Bender

Hulst, Zoutestraat
De handel in zout was in de Middeleeuwen een belangrijke 
inkomstenbron in Hulst. Het zout kwam uit de moeren. De turf 
werd verbrand en de as vervolgens ingedampt in zoutketen. Deze 
winningsmethode wordt genoemd: moernering, selnering of 
darinkdelven en werd in heel Zeeland aangewend.

https://goo.gl/maps/v1pqanKEzkp2kU118
https://www.mindat.org/min-1804.html
https://www.zeeuwseankers.nl/verhaal/zoutzieden


Kaart Koolstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Hulst, Koolstraat 

https://goo.gl/maps/KYA3JByrh5PRVEDw9


Kaart Zandstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Hulst, Zandstraat 

https://goo.gl/maps/2wRaGyo8LUB3zXm49


Kaart Zoutziedersstraat
Mineraal haliet
Informatie Zoutziederij Hulst - Wikipedia Zeeuwse Ankers : zoutzieden
© Foto’s Hugo Bender

Hulst, Zoutziedersstraat 

De zoutziederij was een pand dat zich 
bevond op de hoek van de Kreupelstraat 
en de Kleine Bagijnenstraat in het 
centrum van Hulst.  Het was de laatste 
zoutziederij van Hulst in 1840 opgericht. 
Later werd het een brouwerij.  Het 
gebouw  stortte in 2009 deels in en werd 
in 2011 gesloopt.

Zoutwinning werd in de 14-15de eeuw 
uitgevoerd langs de Saxvliet ten noorden 
van de stad waar wel 100 zoutketen 
stonden.  Later werd het verboden 
wegens het grote brandgevaar.

https://goo.gl/maps/23yDGhun6WxoLxZC8
https://www.mindat.org/min-1804.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zoutziederij_(Hulst)
https://www.zeeuwseankers.nl/verhaal/zoutzieden


Kaart Oude Zoutdijk
Mineraal haliet
Informatie Zeeuwse Ankers : zoutzieden
© Foto’s Hugo Bender

Hulst, Oude Zoutdijk 

Natuurlijk zout (NaCl) is het mineraal haliet.

https://goo.gl/maps/ArPvawVDenxbBSXE9
https://www.mindat.org/min-1804.html
https://www.zeeuwseankers.nl/verhaal/zoutzieden
https://www.mindat.org/min-1804.html


Kaart Ter Steene
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Hulst – Sint Jansteen, Ter Steene

https://goo.gl/maps/Kx21hmNfCLdGxWDEA


Kaart Driehoefijzersstraat
Informatie Zeeuwsarchief - Drie Hoefijzers
© Foto’s Hugo Bender

Hulst – Heikant, Driehoefijzersstraat

De buurtschap Drie Hoefijzers valt grotendeels 
onder het dorp Heikant, deels onder het dorp 
Koewacht.  De straatnaam bestaat ook over de 
grens in Stekene (Vlaanderen).

https://goo.gl/maps/jyxKyidd88RoQDqZ9
https://www.zeeuwsarchief.nl/bronnen/zeeuwse-woonplaatsen/drie-hoefijzers/
http://straat.mineralogie.be/P_OostVlaanderen/OVl_Stekene.pdf


Kaart Zandrug
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Hulst – Heikant, Zandrug

https://goo.gl/maps/To85SZyyrJ3n1Xaw7


Kaart Willemstraat
Mineraal willemiet
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Hulst – Nieuw-Namen, Willemstraat 

Het mineraal willemiet werd naar koning Willem I genoemd.  
Naar welke Willem verwijst deze straat ?

https://goo.gl/maps/ScGNJzaz5RBQcQM16
https://www.mindat.org/min-4292.html
https://www.mindat.org/min-4292.html


Kaart Zandbergsestraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Hulst – Grauw, Zandbergsestraat

https://goo.gl/maps/WPVWQqSWa7ALzuWs5


Kaart Zoutestraat
Mineraal haliet
Informatie Zeeuwse Ankers : zoutzieden
© Foto’s Hugo Bender

Hulst – Grauw, Zoutestraat
Zoutwinning was een belangrijke 
activiteit in Hulst in de 14-15de eeuw.

Natuurlijk zout is het mineraal haliet.

https://goo.gl/maps/FVVHZnQ9xZ15efuQ6
https://www.mindat.org/min-1804.html
https://www.zeeuwseankers.nl/verhaal/zoutzieden
https://www.mindat.org/min-1804.html


Kaart Kwikstraat
Mineraal kwik
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Hulst – Kloosterzande, Kwikstraat

Kwik verwijst niet naar het mineraal kwik maar 
naar de vogel kwikstaart !

https://goo.gl/maps/UAneQGQ9Kk7uQLveA
https://www.mindat.org/min-2647.html
https://www.mindat.org/min-2647.html


Kaart Hof te Zandeplein
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Hulst – Kloosterzande, Hof te Zandeplein

Hof te Zande was een kloosterboerderij gesticht 
in de 12de eeuw.

https://goo.gl/maps/buLfXfdyXMFqapXP8


Kaart Zandehof
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Hulst – Kloosterzande, Zandehof

Hof te Zande was een 
kloosterboerderij 
gesticht in de 12de eeuw.

https://goo.gl/maps/MvixGVLbnaSG8LqGA


Kaart Zoutedijk
Mineraal haliet
Informatie Zeeuwse Ankers : zoutzieden
© Foto’s Hugo Bender

Hulst – Kloosterzande, Zoutedijk

https://goo.gl/maps/AzJgGwYXEYHy7daA7
https://www.mindat.org/min-1804.html
https://www.zeeuwseankers.nl/verhaal/zoutzieden


Kaart Zoutlandsedijk
Mineraal haliet
Informatie Zeeuwse Ankers : zoutzieden
© Foto’s Hugo Bender

Hulst – Kloosterzande, Zoutlandsedijk

https://goo.gl/maps/gafenNSiJJRhi2wA9
https://www.mindat.org/min-1804.html
https://www.zeeuwseankers.nl/verhaal/zoutzieden


Kaart Zoutlandstraat
Mineraal haliet
Informatie Zeeuwse Ankers : zoutzieden
© Foto’s Hugo Bender

Hulst – Ossenisse, Zoutlandstraat

https://goo.gl/maps/GPbVG7YKyvdow6G98
https://www.mindat.org/min-1804.html
https://www.zeeuwseankers.nl/verhaal/zoutzieden


Kaart Grindweg naar Hossenisse
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Hulst – Ossenisse, Grindweg naar Hossenisse

https://goo.gl/maps/iFemmvibPxoRdVtd6
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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

Hulst

26/06/21

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

