
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 Mineralogische straten in Tholen

2/10/21

4675 Poortvliet Zanddreef zand

4675 Poortvliet Zandpad zand

4675 Poortvliet Schelphoekseweg organisch

4675 Poortvliet Korte Zandweg zand

4675 Poortvliet Lange Zandweg zand

4675 Poortvliet Hoge Zandweg zand

4691 Tholen Tichelaarsweg steenbakkerij

4691 Tholen Curieweg naamgever wetenschapper curiet

4691 Tholen Voltstraat naamgever wetenschapper voltaiet

4691 Tholen Grindweg grint

4695 Sint-Maartensdijk Stenepad steen

4696 Stavenisse Zandweg zand

4697 Sint-Annaland Steenblokweg steen

4698 Oud-Vossemeer Zilverstraat mineraal zilver

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/okvGWPqiARdzajfa7
https://goo.gl/maps/e5gJTx9SLdnno1y1A
https://goo.gl/maps/iwVFb1jvpPdMgBb26
https://goo.gl/maps/Dpj51avuSnTbHNrc8
https://goo.gl/maps/Z4YRKu3d6vsVsz2J9
https://goo.gl/maps/64t2tXLDj2TdaMCH8
https://goo.gl/maps/dYPEBTZmXfj5CKQq7
https://goo.gl/maps/vUnEqaddiAqh6SP48
https://goo.gl/maps/aLgnfhXrDxQLZRRZ8
https://www.mindat.org/min-1197.html
https://goo.gl/maps/gm5rbnUsAotyvMuVA
https://www.mindat.org/min-4203.html
https://goo.gl/maps/Ah5JqAZF1oPFZnwSA
https://goo.gl/maps/mX1UWguq9FUxh6cK7
https://goo.gl/maps/ZgF4SKtw5WdYciMp9
https://goo.gl/maps/4iRFPrdizZqfPgi38
https://goo.gl/maps/X9qf8194ShKm9vMk8
https://www.mindat.org/min-3664.html


Kaart Zanddreef
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Tholen – Poortvliet, Zanddreef

https://goo.gl/maps/e5gJTx9SLdnno1y1A


Kaart Zandpad
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Tholen - Poortvliet, Zandpad

https://goo.gl/maps/iwVFb1jvpPdMgBb26


Kaart Schelphoekseweg
Informatie Voormalig gemaal Oosterschelde Poortvliet - Zeeuwse Ankers

Stoomgemaal Oosterschelde - Rijksmonumenten
© Foto’s Hugo Bender

Tholen - Poortvliet, Schelphoekseweg

Het stoomgemaal werd in 1910 gebouwd en was in 
gebruik tot 1932 voor de ontwatering van de polder.  
Het beschikte over een centrifugaalpomp die met 
een 66pk stoommachine werd aangedreven.

https://goo.gl/maps/Dpj51avuSnTbHNrc8
https://www.zeeuwseankers.nl/verhaal/voormalig-gemaal-oosterschelde-poortvliet
https://rijksmonumenten.nl/monument/527465/stoomgemaal-oosterschelde-voormalige-stoomgemaal/poortvliet/


Kaart Korte Zandweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Tholen - Poortvliet, Korte Zandweg

https://goo.gl/maps/Z4YRKu3d6vsVsz2J9


Kaart Lange Zandweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Tholen - Poortvliet, Lange Zandweg

https://goo.gl/maps/64t2tXLDj2TdaMCH8


Kaart Hoge Zandweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Tholen - Poortvliet, Hoge Zandweg

Hoge Zandweg, een straat zonder huizen en 
zonder straatnaambord.

https://goo.gl/maps/dYPEBTZmXfj5CKQq7


Kaart Curieweg
Informatie De nobelprijzen van de familie Curie
Mineraal curiet of   sklodowskiet
© Foto’s Hugo Bender

Tholen, Curieweg

In 1903 krijgen Marie en Pierre Curie de Nobelprijs natuurkunde voor hun onderzoek naar de 
stralingsfenomenen. Marie Curie (Skłodowska) is hiermee de eerste vrouw die ooit de 
Nobelprijs kreeg.  In 1911 krijgt ze voor de tweede maal de Nobelprijs. Dit maal de Nobelprijs 
scheikunde voor haar ontdekking van radium en polonium.

Naar hen zijn de mineralen curiet - Pb3(UO2)8O8(OH)6 · 3H2O  en sklodowskiet -
Mg(UO2)2(SiO3OH)2 · 6H2O genoemd.

https://goo.gl/maps/aLgnfhXrDxQLZRRZ8
https://wetenschap.infonu.nl/wetenschappers/143655-de-nobelprijzen-van-de-familie-curie.html
https://www.mindat.org/min-1197.html
https://www.mindat.org/min-3681.html
https://www.mindat.org/min-1197.html
https://www.mindat.org/min-3681.html


Kaart Voltstraat
Mineraal voltaiet
© Foto’s Hugo Bender

Tholen, Voltstraat

Het mineraal voltaiet en de eenheid van elektrische 
spanning, volt, zijn genoemd naar Alessandro Giuseppe 
Antonio Anastasio Volta (1745-1827) die de elektrische 
batterij ontdekte. 

https://goo.gl/maps/gm5rbnUsAotyvMuVA
https://www.mindat.org/min-4203.html
https://www.mindat.org/min-4203.html


Kaart Grindweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Tholen, Grindweg

https://goo.gl/maps/Ah5JqAZF1oPFZnwSA


Kaart Stenepad
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Tholen – Sint-Maartensdijk, Stenepad

https://goo.gl/maps/mX1UWguq9FUxh6cK7


Kaart Zandweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Tholen – Stavenisse, Zandweg

https://goo.gl/maps/ZgF4SKtw5WdYciMp9


Kaart Steenblokweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Tholen – Sint-Annaland, Steenblokweg

https://goo.gl/maps/4iRFPrdizZqfPgi38


Kaart Zilverstraat
Mineraal zilver
© Foto’s Hugo Bender

Tholen – Oud-Vossemeer, Zilverstraat

Gedegen zilver komt in de natuur voor 
als mineraal.  Het meeste zilver wordt 
echter ontgonnen als bijproduct uit  
lood- en koperertsen.

Zilver, Brand-Erbisdorf, Sachsen, D
verzameling terra mineralia, Freiberg

© Foto Hugo Bender

https://goo.gl/maps/X9qf8194ShKm9vMk8
https://www.mindat.org/min-3664.html
https://www.mindat.org/min-3664.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

Tholen

2/10/21

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

