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4521 Biervliet Boterzandestraat zand

4521 Biervliet Steenovenweg steenbakkerij

4521 Biervliet Zouteweg mineraal haliet

4531 Terneuzen Steenkamplaan steen

4531 Terneuzen Van Steenbergenlaan schijn - steen

4531 Terneuzen Verlengde van 
Steenbergenlaan

schijn - steen

4531 Terneuzen Zandstraat zand

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/kxdMtfpwZVGAYmAXA
https://goo.gl/maps/BheR15ZT6pYd9zvVA
https://goo.gl/maps/3hLYyuSi1Z7f3J1fA
https://goo.gl/maps/rtJSUguqbzaJGvnw8
https://www.mindat.org/min-1804.html
https://goo.gl/maps/8rSKeK7S1FKhf7rt8
https://goo.gl/maps/xcKPUXNciaViuz4g8
https://goo.gl/maps/CpzRHSeWLcvWbCqYA
https://goo.gl/maps/oB7dx5KHVQeXwXt1A
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4532 Terneuzen Edisonstraat naamgever wetenschapper edisoniet - niet erkend

4532 Terneuzen Madame Curiestraat naamgever wetenschapper sklodowskiet

4532 Terneuzen Marie Curiehof naamgever wetenschapper sklodowskiet

4532 Terneuzen Voltastraat naamgever wetenschapper voltaiet

4533 Terneuzen Agaatdreef mineraal agaat, variëteit van 
chalcedoon

4533 Terneuzen Basaltpromenade gesteente basalt

4533 Terneuzen Briljantboog edelsteen diamant

4533 Terneuzen Diamantsingel mineraal diamant

4533 Terneuzen Koraalsingel organisch koraal

4533 Terneuzen Kristaldreef mineraal kwarts

4533 Terneuzen Opaaldreef mineraal opaal

4533 Terneuzen Parelmoerboog organisch aragoniet

4533 Terneuzen Robijnboog mineraal robijn, variëteit van korund

4533 Terneuzen Saffierdreef mineraal saffier, variëteit van korund

4533 Terneuzen Schelpenhoek organisch

4533 Terneuzen Smaragdboog mineraal smaragd, variëteit van 
beryl

4533 Terneuzen Toermalijnsingel mineraal toermalijn, groep van 
mineralen

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/kxdMtfpwZVGAYmAXA
https://goo.gl/maps/ysFRJtK5QSFsV6dG7
https://www.mindat.org/min-6169.html
https://goo.gl/maps/pSKyJJ61cZ6oPJ4r9
https://www.mindat.org/min-3681.html
https://goo.gl/maps/Q2TgvW149fQpa8Gw6
https://www.mindat.org/min-3681.html
https://goo.gl/maps/DyC5LrjTy1k2kQqF8
https://www.mindat.org/min-4203.html
https://goo.gl/maps/bDmi3DJun4iSh5nd8
https://www.mindat.org/min-51.html
https://goo.gl/maps/iMpQNzybakrUuJ2g8
https://www.mindat.org/min-48492.html
https://goo.gl/maps/FBHUXn7kdG4Uq1Hq9
https://www.mindat.org/min-1282.html
https://goo.gl/maps/pJHyM877k8c8r7EN6
https://www.mindat.org/min-1282.html
https://goo.gl/maps/Au6FtY7XnS3rRmbXA
https://www.mindat.org/min-42717.html
https://goo.gl/maps/o2dLN5cdJQXkWdsh9
https://www.mindat.org/min-3337.html
https://goo.gl/maps/HaHryd7DV9yhqrsM7
https://www.mindat.org/min-3004.html
https://goo.gl/maps/QJnphupwW5nqb4EQ6
https://www.mindat.org/min-307.html
https://goo.gl/maps/5nUHt3LYurJ8DuGt5
https://www.mindat.org/min-3473.html
https://goo.gl/maps/AuyQ2GiyWJWXCPnFA
https://www.mindat.org/min-3529.html
https://goo.gl/maps/dSYgzYvegt4QSa1q7
https://goo.gl/maps/KqzXSZu7XSK7LUNG7
https://www.mindat.org/min-1375.html
https://goo.gl/maps/u4Qz4iWLseZ1W8kw6
https://www.mindat.org/min-4003.html
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4535 Terneuzen Rooseveltlaan naamgever persoon rooseveltiet

4535 Terneuzen Zandkreek zand

4536 Terneuzen Mozarthof naamgever persoon mozartiet

4542 Hoek Willemstraat schijn - mineraal willemiet

4542 Hoek Zandplaatweg zand

4543 Zaamslag Steenovens steenbakkerij

4543 Zaamslag Steenhovensepad steenbakkerij

4543 Zaamslag Kiezelstraat kiezel

4551 Sas van Gent Pottenbakkerstraat steenbakkerij

4551 Sas van Gent Zandstraat zand

4553 Philippine Zandstraat zand

4553 Philippine Zouterik schijn - mineraal haliet

4571 Axel Mozartstraat naamgever persoon mozartiet

4571 Axel Rooseveltlaan naamgever persoon rooseveltiet

4571 Axel Steenovens steenbakkerij

4576 Koewacht Het Zand zand

4576 Koewacht Het Zand West zand

4576 Koewacht Het Zand Oost zand

4576 Koewacht Zandstraat zand

4576 Koewacht Zandpad zand

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/kxdMtfpwZVGAYmAXA
https://goo.gl/maps/qwA9HqFwKdoL94RFA
https://www.mindat.org/min-3444.html
https://goo.gl/maps/A8JADwunH6cygsbG8
https://goo.gl/maps/LaNAxffK7QxiaZvp6
https://www.mindat.org/min-2799.html
https://goo.gl/maps/UubvcHYhQ9H3SGff6
https://www.mindat.org/min-4292.html
https://goo.gl/maps/2u1eMits3PFKh8dr8
https://goo.gl/maps/uYUgjkiMetcck8PQ7
https://goo.gl/maps/MLAE1wemktFJLgkg8
https://goo.gl/maps/UtMK4i9QYcVxSzz18
https://goo.gl/maps/QTdacUUb7xziMYDt5
https://goo.gl/maps/ZgQUziwKnURYxQaf7
https://goo.gl/maps/6vyFwZ4nKGLEa9b37
https://goo.gl/maps/7TCPEu827FBUFGJu5
https://www.mindat.org/min-1804.html
https://goo.gl/maps/FsjaQALL1LPbKJ5i6
https://www.mindat.org/min-2799.html
https://goo.gl/maps/gF4mJyFDZXp44FdE9
https://www.mindat.org/min-3444.html
https://goo.gl/maps/MLAE1wemktFJLgkg8
https://goo.gl/maps/5Y4Ek1LHoo5NUXFo7
https://goo.gl/maps/oqozg55wfgQTf5wu6
https://goo.gl/maps/XsCFCJ1sss2oZSLW9
https://goo.gl/maps/9Yr389CWgNq1C7r86
https://goo.gl/maps/jbnjJnEuBb79cUKb7


Kaart Boterzandestraat
Informatie Boterzande - Ensie
© Foto’s Hugo Bender

Terneuzen - Biervliet, Boterzandestraat
Boterzande, afgeleid van Boltreshanda was een dorp ten 
noorden van Biervliet. Als parochie staat Boterzande vermeld 
in 1248, maar de naam komt reeds voor als in 990 aan de St-
Pietersabdij te Gent een hoeve wordt geschonken in 
Boltreshanda. Het dorp is in de golven verdwenen in 1375/76.  

Ook in Assenede-Boekhoute (Oost-Vlaanderen) is er een 
Boterzandestraat.

https://goo.gl/maps/BheR15ZT6pYd9zvVA
https://www.ensie.nl/betekenis/boterzande
http://straat.mineralogie.be/P_OostVlaanderen/OVl_Assenede.pdf


Kaart Steenovenweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Terneuzen - Biervliet, Steenovenweg

https://goo.gl/maps/3hLYyuSi1Z7f3J1fA


Kaart Zouteweg
Mineraal haliet
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Terneuzen - Biervliet, Zouteweg
Zout (NaCl) dat op natuurlijke wijze gevormd is, is het 
mineraal haliet.  Verwerkt als keuken- of strooizout is het 
geen echt mineraal meer.

https://goo.gl/maps/rtJSUguqbzaJGvnw8
https://www.mindat.org/min-1804.html
https://www.mindat.org/min-1804.html


Kaart Steenkamplaan
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Terneuzen, Steenkamplaan

https://goo.gl/maps/8rSKeK7S1FKhf7rt8


Kaart Van Steenbergenlaan
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Terneuzen, Van Steenbergenlaan

https://goo.gl/maps/xcKPUXNciaViuz4g8


Kaart Verlengde van Steenbergenlaan
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Terneuzen, Verlengde van Steenbergenlaan

https://goo.gl/maps/CpzRHSeWLcvWbCqYA


Kaart Zandstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Terneuzen, Zandstraat

De Zandstraat is een opgevulde 16de eeuwse vestinggracht.

https://goo.gl/maps/oB7dx5KHVQeXwXt1A


Kaart Edisonstraat
Mineraal edisoniet - niet erkend
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Terneuzen, Edisonstraat
Naar de Amerikaanse uitvinder en staatsman Thomas Alva 
Edison (1847-1931) werd het mineraal edisoniet genoemd 
maar later bleek het slechts een variëteit van het titaanoxide 
rutiel te gaan en werd de mineraalnaam verworpen.

https://goo.gl/maps/ysFRJtK5QSFsV6dG7
https://www.mindat.org/min-6169.html
https://www.mindat.org/min-6169.html
https://www.mindat.org/min-3486.html


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

Terneuzen, Madame Curiestraat
Naar de Poolse natuurkundige Marie Curie-Sklodowska
(1867-1934) werd het uraniummineraal sklodowskiet
genoemd.  Zij kreeg de Nobelprijs natuurkunde in 1903 en 
scheikunde in 1911.

https://goo.gl/maps/pSKyJJ61cZ6oPJ4r9
https://www.mindat.org/min-3681.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie
https://www.mindat.org/min-3681.html


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

Terneuzen, Marie Curiehof
Naar de Poolse natuurkundige Marie Curie-Sklodowska
(1867-1934) werd het uraniummineraal sklodowskiet
genoemd.  

Zij kreeg de Nobelprijs natuurkunde in 1903 
en scheikunde in 1911 voor haar baanbrekend 
werk ivm radio-activiteit en de ontdekking van 
de elementen polonium en radium.

https://goo.gl/maps/Q2TgvW149fQpa8Gw6
https://www.mindat.org/min-3681.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie
https://www.mindat.org/min-3681.html


Kaart Voltastraat
Mineraal voltaiet
Informatie Alessandro Volta - wikipedia
© Foto’s Hugo Bender

Terneuzen, Voltastraat
Naar de Italiaanse natuurkundige Alessandro Volta (1745-1827), 
bekend voor zijn ontdekking van de elektrische batterij, werd 
het mineraal voltaiet genoemd.

https://goo.gl/maps/DyC5LrjTy1k2kQqF8
https://www.mindat.org/min-4203.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Volta
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Volta
https://www.mindat.org/min-4203.html


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

Terneuzen, Agaatdreef

Agaat is een variëteit van chalcedoon. Het is microkristallijne 
kwarts en vertoont in gepolijste schuiven kleurrijke gebande 
patronen.

Chalcedoon, Mamuju, W 
Sulawesi, Indonesië, ~14cm 

©  foto en verz Paul Van hee

https://goo.gl/maps/bDmi3DJun4iSh5nd8
https://www.mindat.org/min-51.html
https://www.mindat.org/min-51.html
https://www.mindat.org/min-960.html


Kaart Basaltpromenade
Gesteente basalt
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Terneuzen, Basaltpromenade  
Basalt is een vulkanisch stollingsgesteente.  Bij de afkoeling van 
de lava ontstaan scheuren zodat vaak (maar niet noodzakelijk) 
zeshoekige zuilen gevormd worden.

Basaltzuilen in voormalige steengroeve Himmerich, 
Bad Honnef, Siebengebirge,  D

©  foto Hugo Bender

https://goo.gl/maps/iMpQNzybakrUuJ2g8
https://www.mindat.org/min-48492.html
https://www.mindat.org/min-48492.html


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

Terneuzen, Briljantboog
Briljant is een slijpvorm van diamant.

https://goo.gl/maps/FBHUXn7kdG4Uq1Hq9
https://www.mindat.org/min-1282.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Briljant
https://www.mindat.org/min-1282.html


Kaart Diamantsingel
Mineraal diamant
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Terneuzen, Diamantsingel

https://goo.gl/maps/pJHyM877k8c8r7EN6
https://www.mindat.org/min-1282.html


Kaart Koraalsingel
Mineraal koraal
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Terneuzen, Koraalsingel

Koraal is van organische oorsprong en dus geen mineraal (dat 
door geologische processen gevormd is).

Het wordt soms als sierobject gebruikt.  Alle koraal is wel 
beschermd !

https://goo.gl/maps/Au6FtY7XnS3rRmbXA
https://www.mindat.org/min-42717.html


Kaart Kristaldreef
Mineraal kwarts
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Terneuzen, Kristaldreef
‘Kristal’ heeft veel betekenissen, o.a. de vorm die mineralen 
aannemen, bergkristal (kwarts), kristalglas (dat amorf en geen 
mineraal is), kristalsuiker (dat ook geen mineraal is).

Kwartskristallen, Nepal, ~8 cm
©  foto en verz Paul Mestrom

https://goo.gl/maps/o2dLN5cdJQXkWdsh9
https://www.mindat.org/min-3337.html
https://www.mindat.org/min-3337.html


Kaart Opaaldreef
Mineraal opaal
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Terneuzen, Opaaldreef

https://goo.gl/maps/HaHryd7DV9yhqrsM7
https://www.mindat.org/min-3004.html


Kaart Parelmoerboog
Mineraal aragoniet
Informatie Parelmoer - wikipedia
© Foto’s Hugo Bender

Terneuzen, Parelmoerboog
Parelmoer is de schitterende glanslaag die op schelpen voorkomt.  Het is 
een laagje van het calciumcarbonaat aragoniet.

https://goo.gl/maps/QJnphupwW5nqb4EQ6
https://www.mindat.org/min-307.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parelmoer
https://www.mindat.org/min-307.html


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

Terneuzen, Robijnboog
Robijn is de rode edelsteenvariëteit van het 
aluminiumoxide korund. 

https://goo.gl/maps/5nUHt3LYurJ8DuGt5
https://www.mindat.org/min-3473.html
https://www.mindat.org/min-3473.html
https://www.mindat.org/min-1136.html


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

Terneuzen, Saffierdreef

Saffier is de blauwe edelsteenvariëteit van het 
aluminiumoxide korund. 

https://goo.gl/maps/AuyQ2GiyWJWXCPnFA
https://www.mindat.org/min-3529.html
https://www.mindat.org/min-3529.html
https://www.mindat.org/min-1136.html


Kaart Schelpenhoek
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Terneuzen, Schelpenhoek  
Schelpen bestaan grotendeels uit calciumcarbonaat.  Ze hebben 
een organische oorsprong en zijn daarom geen mineralen.

https://goo.gl/maps/dSYgzYvegt4QSa1q7


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

Terneuzen, Smaragdboog

Smaragd is de groene edelsteenvariëteit van beryl.  Het 
geeft ook zijn naam aan de kleur ‘smaragdgroen’. 

Smaragdkristal (~ 1cm) in micaschiefer,
Leckbachrinne, Habachtal, A
©  foto en verz Hugo Bender

https://goo.gl/maps/KqzXSZu7XSK7LUNG7
https://www.mindat.org/min-1375.html
https://www.mindat.org/min-1375.html
https://www.mindat.org/min-819.html


Kaart Toermalijnsingel
Mineraal toermalijn, groep van mineralen
Informatie Mineralogisches Museum Universität Bonn
© Foto’s Hugo Bender

Terneuzen, Toermalijnsingel
Toermalijn staat voor een groep mineralen met verschillende samenstellingen 
maar zelfde kristalstructuur.  Ze komen in veel kleuren voor.

Toermalijnkristallen
© foto Hugo Bender, verzameling

Mineralogisches Museum Universität Bonn

https://goo.gl/maps/u4Qz4iWLseZ1W8kw6
https://www.mindat.org/min-4003.html
https://www.ifgeo.uni-bonn.de/museen/mineralogisches-museum


Kaart Rooseveltlaan
Mineraal rooseveltiet en tetrarooseveltiet
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Terneuzen, Rooseveltlaan
Naar de Amerikaanse president Franklin Roosevelt zijn 2 
mineralen genoemd : rooseveltiet en tetrarooseveltiet .  Beide 
zijn Bi-arsenaten maar ze hebben een andere kristalstructuur 
(monoklien en tetragonaal).

https://goo.gl/maps/qwA9HqFwKdoL94RFA
https://www.mindat.org/min-3444.html
https://www.mindat.org/min-3926.html
https://www.mindat.org/min-3444.html
https://www.mindat.org/min-3926.html


Kaart Zandkreek
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Terneuzen, Zandkreek

https://goo.gl/maps/A8JADwunH6cygsbG8


Kaart Mozarthof
Mineraal mozartiet
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Terneuzen, Mozarthof

200 jaar na zijn dood werd in 1991 een mineraal genoemd
naar Wolfgang Amadeus Mozart (1756-91) : mozartiet. Zelf 
had hij geen direct verband met mineralen.

https://goo.gl/maps/LaNAxffK7QxiaZvp6
https://www.mindat.org/min-2799.html
https://www.mindat.org/min-2799.html


Kaart Willemstraat
Mineraal willemiet
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Terneuzen - Hoek, Willemstraat

Willemiet is naar koning Willem I genoemd.  Naar welke 
Willem is deze straat genoemd ?

https://goo.gl/maps/UubvcHYhQ9H3SGff6
https://www.mindat.org/min-4292.html
https://www.mindat.org/min-4292.html


Kaart Zandplaatweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Terneuzen - Hoek, Zandplaatweg

https://goo.gl/maps/2u1eMits3PFKh8dr8


Kaart Steenovens
Informatie Steenovens - Wikipedia
© Foto’s Hugo Bender

Terneuzen - Axel & Zaamslag, Steenovens 
De straat Steenovens vormt de grens tussen Axel (Z) 
en Zaamslag (N). De straat- en wijknaam verwijzen 
naar de steenbakkerijen die hier in de 19e eeuw 
gelegen waren.

https://goo.gl/maps/uYUgjkiMetcck8PQ7
https://nl.wikipedia.org/wiki/Steenovens


Kaart Steenhovensepad
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Terneuzen - Zaamslag, Steenhovensepad

https://goo.gl/maps/MLAE1wemktFJLgkg8


Kaart Kiezelstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Terneuzen - Zaamslag, Kiezelstraat

https://goo.gl/maps/UtMK4i9QYcVxSzz18


Kaart Plein
Informatie 90-jarige-eigenaar-Schelpenmuseum-Zaamslag - Omroep Zeeland
© Foto’s Hugo Bender

Terneuzen - Zaamslag, Plein 
In Zaamslag is of was (?) een schelpenmuseum. In september 
2020 zag het er héél gesloten uit - de eigenaar moet dan ook 
al 92 jaar zijn !

https://goo.gl/maps/rfGJ8Ag4Ykk1aXRK6
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/103241/90-jarige-eigenaar-Schelpenmuseum-Zaamslag-denkt-nog-niet-aan-stoppen


Kaart Pottenbakkerstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Terneuzen - Sas van Gent, Pottenbakkerstraat

https://goo.gl/maps/QTdacUUb7xziMYDt5


Kaart Zandstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Terneuzen - Sas van Gent, Zandstraat
De Zandstraat loop van Sas van Gent door het gehucht 
Zandstraat tot in Philipinne.

https://goo.gl/maps/ZgQUziwKnURYxQaf7


Kaart Zandstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Terneuzen - Philippine, Zandstraat
De Zandstraat loop van Sas van Gent door het gehucht 
Zandstraat tot in Philipinne.

https://goo.gl/maps/6vyFwZ4nKGLEa9b37


Kaart Zouterik
Mineraal haliet
Informatie Zouterik Zeeuwse ankers
© Foto’s Hugo Bender

Terneuzen - Philippine, Zouterik
Van 1200 tot 1400 werd in de streek veel zout ontgonnen door 
moernering, het verbranden van zouthoudend veen. 

In Zeeuw-Vlaanderen is zouterik de lokale benaming voor zeekraal, een 
plant die in zoutmoerassen groeit.  Met zouterik wordt ook de 
korstvorming op rotsen door het mosdiertje Electra crustulens bedoeld.

https://goo.gl/maps/7TCPEu827FBUFGJu5
https://www.mindat.org/min-1804.html
https://www.zeeuwseankers.nl/verhaal/zouterik


Kaart Het Zand
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Terneuzen - Koewacht, Het Zand 

https://goo.gl/maps/5Y4Ek1LHoo5NUXFo7


Kaart Het Zand West
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Terneuzen - Koewacht, Het Zand West

https://goo.gl/maps/oqozg55wfgQTf5wu6


Kaart Zandstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Terneuzen - Koewacht, Zandstraat 

https://goo.gl/maps/9Yr389CWgNq1C7r86


Kaart Zandpad
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Terneuzen - Koewacht, Zandpad 

https://goo.gl/maps/jbnjJnEuBb79cUKb7
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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

Terneuzen
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