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4331 Middelburg Zandstraat zand

4331 Middelburg Pottenbakkerssingel steenbakkerij

4331 Middelburg Sint Barbaragang mijnbouw

4331 Middelburg Kousteensedijk steen

4332 Middelburg Parelduikerhof schijn - mineraal parel

4332 Middelburg Steenloperstraat schijn - steen

4333 Middelburg Sandberglaan zand

4334 Middelburg Zandvoortweg zand

4335 Middelburg t Zanddorp zand

4335 Middelburg Zandkreekstraat zand

4336 Middelburg Parelwegje organisch parel

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/Foin9mgmUip1NgjF9
https://goo.gl/maps/KXTWDAihfuk1C5Pu6
https://goo.gl/maps/eKQapJgey9bU3VaDA
https://goo.gl/maps/nPVT5wrkLtKUorcX7
https://goo.gl/maps/bkDvk4VFKA7VXhgn6
https://goo.gl/maps/d6abf635ym2hd6Up7
https://www.mindat.org/min-42674.html
https://goo.gl/maps/deN3PuXdDhkGk9hCA
https://goo.gl/maps/SceyZ5cNq2mALEsp8
https://goo.gl/maps/xUzSoSZuXHSB81GD8
https://goo.gl/maps/7SXYGEdmHPqKLtRx7
https://goo.gl/maps/57nJUiLHJ9XWudDn9
https://goo.gl/maps/9ZGdrgiCtBPXsDhH8
https://www.mindat.org/min-42674.html
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4337 Edelstenenbuurt Agaat mineraal agaat, variëteit van 
chalcedoon

4337 Edelstenenbuurt Agaatplaats mineraal agaat, variëteit van 
chalcedoon

4337 Edelstenenbuurt Briljant edelsteen diamant

4337 Edelstenenbuurt Diamant mineraal diamant

4337 Edelstenenbuurt Goudend mineraal goud

4337 Edelstenenbuurt Granaat mineraal granaat, groep mineralen

4337 Edelstenenbuurt Granaatplaats mineraal granaat, groep mineralen

4337 Edelstenenbuurt Jadeplaats mineraal jade

4337 Edelstenenbuurt Obsidiaan mineraal obsidiaan

4337 Edelstenenbuurt Onyxplaats mineraal onyx, variëteit van agaat

4337 Edelstenenbuurt Opaal mineraal opaal

4337 Edelstenenbuurt Parelplein organisch parel

4337 Edelstenenbuurt Robijn mineraal robijn, variëteit van korund

4337 Edelstenenbuurt Robijnplaats mineraal robijn, variëteit van korund

4337 Edelstenenbuurt Saffier mineraal saffier, variëteit van korund

4337 Edelstenenbuurt Saffierplaats mineraal saffier, variëteit van korund

4337 Edelstenenbuurt Smaragd mineraal smaragd, variëteit van beryl

4337 Edelstenenbuurt Smaragdplaats mineraal smaragd, variëteit van beryl

4337 Edelstenenbuurt Topaas mineraal topaas

4337 Edelstenenbuurt Topaasplaats mineraal topaas

4337 Edelstenenbuurt Turkoois mineraal turkoois

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/Foin9mgmUip1NgjF9
https://goo.gl/maps/NpEKm73mTYuND6cNA
https://www.mindat.org/min-51.html
https://goo.gl/maps/xrAYU8iauECQSGef9
https://www.mindat.org/min-51.html
https://goo.gl/maps/BYW5axp4suZwj7jt9
https://www.mindat.org/min-1282.html
https://goo.gl/maps/YyithiU2yTP9dxJA7
https://www.mindat.org/min-1282.html
https://goo.gl/maps/keuvsGnkGmGk1n8UA
https://www.mindat.org/min-1720.html
https://goo.gl/maps/Mx8BTJ8wvDmFHXgB6
https://www.mindat.org/min-10272.html
https://goo.gl/maps/HhW88tXqqgaRX6ru5
https://www.mindat.org/min-10272.html
https://goo.gl/maps/A6ijJWSZWR3th43y7
https://www.mindat.org/min-10403.html
https://goo.gl/maps/Gpr6EUSp42y3SwUD8
https://www.mindat.org/min-8519.html
https://goo.gl/maps/77s6ZpYrsMg6Djer6
https://www.mindat.org/min-2999.html
https://goo.gl/maps/weF5mDg2wjHPnyXd7
https://www.mindat.org/min-3004.html
https://goo.gl/maps/ZDJk4vhQj62H6rSH8
https://www.mindat.org/min-42674.html
https://goo.gl/maps/ipT5VGZwmEnLgpPz9
https://www.mindat.org/min-3473.html
https://goo.gl/maps/VmsrrRTKgd43Qb9t5
https://www.mindat.org/min-3473.html
https://goo.gl/maps/GWTEufmU6gNk264A6
https://www.mindat.org/min-3529.html
https://goo.gl/maps/i3tcfW2QJZrdEt5M8
https://www.mindat.org/min-3529.html
https://goo.gl/maps/i7FBRiBi9wjSUEam6
https://www.mindat.org/min-1375.html
https://goo.gl/maps/DK3QVjvZcpve81nCA
https://www.mindat.org/min-1375.html
https://goo.gl/maps/9PhcvYkdeBasQSmV8
https://www.mindat.org/min-3996.html
https://goo.gl/maps/r74oFBLvQ7G4mTJ69
https://www.mindat.org/min-3996.html
https://goo.gl/maps/2DnWVTcZKsMqqcs49
https://www.mindat.org/min-4060.html
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4338 Arnestein Voltaweg naamgever wetenschapper voltaiet

4341 Arnemuiden Steendiep steen

4341 Arnemuiden Zoutketenweg zoutwinning haliet

4341 Arnemuiden Zoutneringstraat zoutwinning haliet

4341 Oranjeplaat Zandkreekplaatweg zand

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/Foin9mgmUip1NgjF9
https://goo.gl/maps/xJphzG4QVWUjw4XD8
https://www.mindat.org/min-4203.html
https://goo.gl/maps/EnhLxMsNz27xwRav9
https://goo.gl/maps/BKntxHDNhdbti3P58
https://www.mindat.org/min-1804.html
https://goo.gl/maps/w5oAAybi1XXyYV3K8
https://www.mindat.org/min-1804.html
https://goo.gl/maps/kJY8tmnwvYtrtqVw7


Kaart Zandstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Middelburg, Zandstraat 

https://goo.gl/maps/KXTWDAihfuk1C5Pu6


Kaart Pottenbakkerssingel
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Middelburg, Pottenbakkerssingel 

https://goo.gl/maps/eKQapJgey9bU3VaDA


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

Middelburg, Sint Barbaragang 

Sint-Barbara is patroonheilige van de 
mijnwerkers (en andere gevaarlijke beroepen).

https://goo.gl/maps/nPVT5wrkLtKUorcX7
https://nl.wikipedia.org/wiki/Barbara_van_Nicomedi%C3%AB


Kaart Kousteensedijk
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Middelburg, Kousteensedijk

https://goo.gl/maps/bkDvk4VFKA7VXhgn6


Kaart Parelduikerhof
Mineraal parel
Informatie Parelduiker
© Foto’s Hugo Bender

Middelburg, Parelduikerhof

Een parelduiker of parelvisser is een persoon die naar parels 
duikt, maar is eveneens een vogelsoort.  In deze wijk met 
vogelnamen in de straatnamen is zeker een vogel bedoeld.

https://goo.gl/maps/d6abf635ym2hd6Up7
https://www.mindat.org/min-42674.html
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/parelduiker


Kaart Steenloperstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Middelburg, Steenloperstraat 

Een steenloper is een vogelsoort.

https://goo.gl/maps/deN3PuXdDhkGk9hCA


Kaart Sandberglaan
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Middelburg, Sandberglaan 

https://goo.gl/maps/SceyZ5cNq2mALEsp8


Kaart Zandvoortweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Middelburg, Zandvoortweg 

https://goo.gl/maps/xUzSoSZuXHSB81GD8


Kaart t Zanddorp
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Middelburg, ‘t Zanddorp

https://goo.gl/maps/7SXYGEdmHPqKLtRx7


Kaart Zandkreekstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Middelburg, Zandkreekstraat 

https://goo.gl/maps/57nJUiLHJ9XWudDn9


Kaart Parelwegje
Mineraal parel
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Middelburg, Parelwegje
Parels hebben een organische oorsprong en zijn daarom 
geen echte mineralen.  Ze worden voor sieraden gebruikt.

https://goo.gl/maps/9ZGdrgiCtBPXsDhH8
https://www.mindat.org/min-42674.html
https://www.mindat.org/min-42674.html


Kaart Edelstenenbuurt
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Middelburg - Edelstenenbuurt

De Edelstenenbuurt ligt zuidelijk van het station 
van Middelburg, zuidelijk van de Kanaal door 
Walcheren.

Bijna alle straten hebben er een naam die naar 
edelstenen en mineralen verwijst. 

https://goo.gl/maps/ems4jUAcAPxr66Ev7


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

Middelburg - Edelstenenbuurt, Agaat

Agaat is een variëteit van chalcedoon, een fijn-
kristallijne vorm van kwarts (SiO2).  Het heeft 
een gebande structuur in allerlei kleuren.

Agaat, Marokko © Paul Van hee.

https://goo.gl/maps/NpEKm73mTYuND6cNA
https://www.mindat.org/min-51.html
https://www.mindat.org/min-51.html
https://www.mindat.org/min-3337.html
https://www.mindat.org/min-51.html


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

Middelburg - Edelstenenbuurt, Agaatplaats

Agaat is een variëteit van chalcedoon, een fijn-
kristallijne vorm van kwarts (SiO2).  Het heeft 
een gebande structuur in allerlei kleuren.

https://goo.gl/maps/xrAYU8iauECQSGef9
https://www.mindat.org/min-51.html
https://www.mindat.org/min-51.html
https://www.mindat.org/min-3337.html


Kaart Briljant
Mineraal diamant
Informatie Briljant - wikipedia
© Foto’s Hugo Bender

Middelburg - Edelstenenbuurt, Briljant

Briljant is een slijpvorm van diamant met minstens 58 
facetten waardoor de licht optimaal gereflecteerd wordt 
in de steen.

https://goo.gl/maps/BYW5axp4suZwj7jt9
https://www.mindat.org/min-1282.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Briljant


Kaart Diamant
Mineraal diamant
Informatie De oorzaken van kleur in diamant - Geonieuws november 1989
© Foto’s Hugo Bender

Middelburg - Edelstenenbuurt, Diamant
Diamant is het hardste mineraal, zeer geschikt als edelsteen 
maar ook gebruikt voor industriële toepassingen.

https://goo.gl/maps/YyithiU2yTP9dxJA7
https://www.mindat.org/min-1282.html
https://www.mineralogie.be/GN-archief/GN1989-09.pdf
https://goo.gl/maps/YyithiU2yTP9dxJA7


Kaart Goudend
Mineraal goud
Informatie Goud - Geonieuws mei 2006
© Foto’s Hugo Bender

Middelburg - Edelstenenbuurt, Goudend

https://goo.gl/maps/keuvsGnkGmGk1n8UA
https://www.mindat.org/min-1720.html
https://www.mineralogie.be/GN-archief/GN2006-05.pdf


Kaart Granaat
Mineraal granaat, groep mineralen
Informatie Granaten - Geonieuws juni 1991
© Foto’s Hugo Bender

Middelburg - Edelstenenbuurt, Granaat
Granaat is een groep mineralen met zelfde structuur maar 
verschillende chemische samenstelling en kleur.

Grossulaar is een van de granaat-mineralen.  Het komt in veel 
kleuren voor o.a. groen. Quebec © Paul Mestrom.

https://goo.gl/maps/Mx8BTJ8wvDmFHXgB6
https://www.mindat.org/min-10272.html
https://www.mineralogie.be/GN-archief/GN1991-06.pdf
https://www.mindat.org/min-10272.html
https://www.mindat.org/min-1755.html


Kaart Granaatplaats
Mineraal granaat, groep mineralen
Informatie Granaten - Geonieuws juni 1991
© Foto’s Hugo Bender

Middelburg - Edelstenenbuurt, Granaatplaats
Granaat is een groep mineralen met zelfde structuur maar 
verschillende chemische samenstelling en kleur.

Almandien is een van de granaat-mineralen.  Het komt meestal 
een ros-rode kleur, Gaisbachferner, Otztal, Tirol © Hugo Bender.

https://goo.gl/maps/HhW88tXqqgaRX6ru5
https://www.mindat.org/min-10272.html
https://www.mineralogie.be/GN-archief/GN1991-06.pdf
https://www.mindat.org/min-10272.html
https://www.mindat.org/min-452.html


Kaart Jadeplaats
Mineraal jade
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Middelburg - Edelstenenbuurt, Jadeplaats
Jade is een groen metamorf gesteente.  Het kan uit 2 mineralen: 
jadeiet en nephriet bestaan.

https://goo.gl/maps/A6ijJWSZWR3th43y7
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 Obsidiaan
Mineraal obsidiaan
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Middelburg - Edelstenenbuurt, Obsidiaan

Obsidiaan is een zwart vulkanisch glas.

https://goo.gl/maps/Gpr6EUSp42y3SwUD8
https://www.mindat.org/min-8519.html
https://www.mindat.org/min-8519.html


Kaart Onyxplaats
Mineraal onyx, variëteit van agaat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Middelburg - Edelstenenbuurt, Onyxplaats

Onyx is een variëteit van agaat, een 
fijnkristallijne vorm van kwarts (SiO2). 

https://goo.gl/maps/77s6ZpYrsMg6Djer6
https://www.mindat.org/min-2999.html
https://www.mindat.org/min-2999.html
https://www.mindat.org/min-3337.html


Kaart Opaal
Mineraal opaal
Informatie Opaal - Geonieuws december 1990
© Foto’s Hugo Bender

Middelburg - Edelstenenbuurt, Opaal

Opaal is amorf siliciumoxide of een menging 
van de mineralen cristobaliet en tridymiet.

https://goo.gl/maps/weF5mDg2wjHPnyXd7
https://www.mindat.org/min-3004.html
https://www.mineralogie.be/GN-archief/GN1990-10.pdf
https://www.mindat.org/min-3004.html
https://www.mindat.org/min-1155.html
https://www.mindat.org/min-4015.html


Kaart Parelplein
Mineraal parel
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Middelburg - Edelstenenbuurt, Parelplein
Parels hebben een organische oorsprong en zijn daarom 
geen mineralen.  Ze worden wel voor sieraden gebruikt.

https://goo.gl/maps/ZDJk4vhQj62H6rSH8
https://www.mindat.org/min-42674.html


Kaart Robijn
Mineraal robijn, variëteit van korund
Informatie Robijn van Froland - Geonieuws november 1993
© Foto’s Hugo Bender

Middelburg - Edelstenenbuurt, Robijn

Robijn is de rode variëteit van het mineraal korund
hetgeen aluminiumoxide is.

https://goo.gl/maps/ipT5VGZwmEnLgpPz9
https://www.mindat.org/min-3473.html
https://www.mineralogie.be/GN-archief/GN1993-09.pdf
https://goo.gl/maps/ipT5VGZwmEnLgpPz9
https://www.mindat.org/min-1136.html


Kaart Robijnplaats
Mineraal robijn, variëteit van korund
Informatie Robijn van Froland - Geonieuws november 1993
© Foto’s Hugo Bender

Middelburg - Edelstenenbuurt, Robijnplaats
Robijn is de rode variëteit van het mineraal korund
hetgeen aluminiumoxide is.

https://goo.gl/maps/VmsrrRTKgd43Qb9t5
https://www.mindat.org/min-3473.html
https://www.mineralogie.be/GN-archief/GN1993-09.pdf
https://goo.gl/maps/ipT5VGZwmEnLgpPz9
https://www.mindat.org/min-1136.html


Kaart Saffier
Mineraal saffier, variëteit van korund
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Middelburg - Edelstenenbuurt, Saffier

Saffier is de blauwe variëteit van het mineraal korund
hetgeen aluminiumoxide is.

https://goo.gl/maps/GWTEufmU6gNk264A6
https://www.mindat.org/min-3529.html
https://www.mindat.org/min-3529.html
https://www.mindat.org/min-1136.html


Kaart Saffierplaats
Mineraal saffier, variëteit van korund
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Middelburg - Edelstenenbuurt, Saffierplaats

Saffier is de blauwe variëteit van het mineraal korund
hetgeen aluminiumoxide is.

https://goo.gl/maps/i3tcfW2QJZrdEt5M8
https://www.mindat.org/min-3529.html
https://www.mindat.org/min-3529.html
https://www.mindat.org/min-1136.html


Kaart Smaragd
Mineraal smaragd, variëteit van beryl
Informatie Beryl - Geonieuws maart 1994
© Foto’s Hugo Bender

Middelburg - Edelstenenbuurt, Smaragd
Smaragd is de groene variëteit van het mineraal beryl en gaf 
de naam aan de kleur smaragdgroen.

https://goo.gl/maps/i7FBRiBi9wjSUEam6
https://www.mindat.org/min-1375.html
https://www.mineralogie.be/GN-archief/GN1994-03.pdf
https://www.mindat.org/min-1375.html
https://www.mindat.org/min-819.html


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

Middelburg - Edelstenenbuurt, Smaragdplaats

Smaragd is de groene variëteit van het 
mineraal beryl en gaf de naam aan de 
kleur smaragdgroen.

https://goo.gl/maps/DK3QVjvZcpve81nCA
https://www.mindat.org/min-1375.html
https://www.mindat.org/min-1375.html
https://www.mindat.org/min-819.html


Kaart Topaas
Mineraal topaas
Informatie Topaas, Thomas Range - Geonieuws juni 1997
© Foto’s Hugo Bender

Middelburg - Edelstenenbuurt, Topaas

Topaas is silicaatmineraal met hoge hardheid en 
daardoor geschikt als edelsteen.

Topaas, Thomas Range, US - kristal 6 cm © Paul Van hee.

https://goo.gl/maps/9PhcvYkdeBasQSmV8
https://www.mindat.org/min-3996.html
https://www.mineralogie.be/GN-archief/GN1997-06.pdf
https://goo.gl/maps/9PhcvYkdeBasQSmV8
https://goo.gl/maps/9PhcvYkdeBasQSmV8


Kaart Topaasplaats
Mineraal topaas
Informatie Topaas, gemmologisch bekeken - Geonieuws september 1992
© Foto’s Hugo Bender

Middelburg - Edelstenenbuurt, Topaasplaats

Topaas is silicaatmineraal met hoge hardheid en 
daardoor geschikt als edelsteen.

https://goo.gl/maps/r74oFBLvQ7G4mTJ69
https://www.mindat.org/min-3996.html
https://www.mineralogie.be/GN-archief/GN1992-07.pdf
https://goo.gl/maps/9PhcvYkdeBasQSmV8


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

Middelburg - Edelstenenbuurt, Turkoois

Turkoois, Cahay, Vielsam, B © Paul Van hee.

https://goo.gl/maps/2DnWVTcZKsMqqcs49
https://www.mindat.org/min-4060.html
https://www.mineralogie.be/GN-archief/GN2004-06.pdf
https://www.mindat.org/min-4060.html


Kaart Voltaweg
Mineraal voltaiet
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Middelburg - Arnestein, Voltaweg
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/xJphzG4QVWUjw4XD8
https://www.mindat.org/min-4203.html
https://www.mindat.org/min-4203.html


Kaart Steendiep
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Middelburg - Arnemuiden, Steendiep

https://goo.gl/maps/EnhLxMsNz27xwRav9


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

Middelburg - Arnemuiden, Zoutketenweg
Bij de middeleeuwse zoutwinning werd veen verbrand 
en vermengd met zeewater verder uitgekookt in houten 
gebouwtjes, de zoutketen.

Zout is het mineraal haliet, in de natuur komt het in 
dikke afzettingen voor.  Verwerkt tot keukenzout is het 
wel geen mineraal want niet meer natuurlijk en 
opgelost in water is ook niet meer kristallijn.

Metergrote haliet-kristallen in de Merkersmijn, Duitsland
© Foto Hugo Bender

https://goo.gl/maps/BKntxHDNhdbti3P58
https://www.mindat.org/min-1804.html
https://www.zeeuwseankers.nl/verhaal/zoutzieden
https://www.mindat.org/min-1804.html


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

Middelburg - Arnemuiden, Zoutneringstraat

Zout is het mineraal haliet.  Door onzuiverheden of bestraling 
(blauw) kan de kleur sterk variëren.

Donkerblauwe haliet-kristallen
Kalibergbaumuseum, Heringen, Duitsland
© Foto Hugo Bender

https://goo.gl/maps/w5oAAybi1XXyYV3K8
https://www.mindat.org/min-1804.html
https://www.zeeuwseankers.nl/verhaal/zoutzieden
https://www.mindat.org/min-1804.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

Middelburg

3/04/22

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

