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4381 Vlissingen Korte Zelke zoutwinning haliet

4381 Vlissingen Lange Zelke zoutwinning haliet

4381 Vlissingen Stenenbeer steen

4382 Vlissingen Edisonweg naamgever wetenschapper edisoniet - niet erkend

4382 Vlissingen Voltaweg naamgever wetenschapper voltaiet

4383 Vlissingen President Rooseveltlaan mineraal rooseveltiet

4386 Vlissingen Kleiweg klei

4386 Vlissingen Steengrachtstraat steen

4386 Vlissingen Zandplaat zand

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/SDQGdi2XkyEetWRK9
https://goo.gl/maps/XZAF2uuQCfHs9q4m8
https://www.mindat.org/min-1804.html
https://goo.gl/maps/xtcnz6eg5hs7rp396
https://www.mindat.org/min-1804.html
https://goo.gl/maps/qpJZgkzTm8wCwBWp7
https://goo.gl/maps/xAcZXZsALY7FRRQ1A
https://www.mindat.org/min-6169.html
https://goo.gl/maps/UGESdfBqr4NH9e8q7
https://www.mindat.org/min-4203.html
https://goo.gl/maps/77FZjX7g9A12u3Fo8
https://www.mindat.org/min-3444.html
https://goo.gl/maps/8Y84QTVZicyAFJQt8
https://goo.gl/maps/GVdQnb2PJENM2u5d9
https://goo.gl/maps/fmGhctBA2bFGwACD8
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4388 Oost-Souburg Steenwijkstraat steen

4389 Ritthem Marie Curieweg naamgever wetenschapper sklodowskiet

4389 Ritthem Zandweg zand

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/SDQGdi2XkyEetWRK9
https://goo.gl/maps/bEseDgcvo9EGCXrA8
https://goo.gl/maps/KaYFshGiDMbWWprWA
https://www.mindat.org/min-3681.html
https://goo.gl/maps/sRFjRJE9Kes8Mw9s6


Kaart Korte Zelke
Mineraal haliet
Informatie Zoutzieden - Zeeuwse Ankers
© Foto’s Hugo Bender

Vlissingen, Korte Zelke
Zoutwinning was een belangrijke economische pijler in Zeeland 
in de late middeleeuwen. Voor de zoutproductie werd veen 
gewonnen en verbrand (moernering). De as werd met zeewater 
vermengd en ingekookt in zoutketen, simpele houten 
gebouwtjes. 

Het afvalproduct van het zoutzieden – zelas –
dat overbleef nadat het zout was gewonnen, 
gooide men op grote hopen. Naar de heuvels 
die zo ontstonden, herinneren de 2 straten 
Korte en Lange Zelke.

https://goo.gl/maps/XZAF2uuQCfHs9q4m8
https://www.mindat.org/min-1804.html
https://www.zeeuwseankers.nl/verhaal/zoutzieden


Kaart Lange Zelke
Mineraal haliet
Informatie Zoutzieden - Zeeuwse Ankers
© Foto’s Hugo Bender

Vlissingen, Lange Zelke

Zoutwinning was een belangrijke economische 
pijler in Zeeland in de late middeleeuwen. Voor de 
zoutproductie werd veen gewonnen en verbrand 
(moernering). De as werd met zeewater vermengd 
en ingekookt in zoutketen, simpele houten 
gebouwtjes. 

Het afvalproduct van het zoutzieden – zelas –
dat overbleef nadat het zout was gewonnen, 
gooide men op grote hopen. Naar de heuvels 
die zo ontstonden, herinneren de 2 straten 
Korte en Lange Zelke.

https://goo.gl/maps/xtcnz6eg5hs7rp396
https://www.mindat.org/min-1804.html
https://www.zeeuwseankers.nl/verhaal/zoutzieden


Kaart Stenenbeer
Informatie Beer – wikipedia Oostbeer Vlissingen - wikipedia
© Foto’s Hugo Bender

Vlissingen, Stenenbeer
Een beer is een gemetselde dam in een vestinggracht. Die moest het water in de gracht 
scheiden van het zoute water in de rivier waar de vesting aan lag. De beer werd 
voorzien van een spitse rand, de ezelsrug, met daarop monniken of poppen om het 
oversteken van de gracht onmogelijk te maken. 
In Vlissingen is er een Oostbeer en een Westbeer uit Napoleonische tijd.

https://goo.gl/maps/qpJZgkzTm8wCwBWp7
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beer_(dam)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oostbeer_(Vlissingen)


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

Vlissingen, Edisonweg
Het mineraal edisoniet werd genoemd naar de Amerikaanse 
uitvinder en staatsman Thomas Alva Edison (1847-1931). 
Later bleek het slechts een variëteit van het titaanoxide 
rutiel te zijn en werd de mineraalnaam verworpen.

https://goo.gl/maps/xAcZXZsALY7FRRQ1A
https://www.mindat.org/min-6169.html
https://www.mindat.org/min-6169.html
https://www.mindat.org/min-3486.html


Kaart Voltaweg
Mineraal voltaiet
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Vlissingen, 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/UGESdfBqr4NH9e8q7
https://www.mindat.org/min-4203.html
https://www.mindat.org/min-4203.html


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

Vlissingen, President Rooseveltlaan
Naar de Amerikaanse president Franklin Roosevelt (1882-
1945) zijn 2 mineralen genoemd : rooseveltiet en 
tetrarooseveltiet.  Het zijn beide bismut-arsenaten maar ze 
hebben een andere kristalstructuur (monoklien en 
tetragonaal).

https://goo.gl/maps/77FZjX7g9A12u3Fo8
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 Kleiweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Vlissingen, Kleiweg

https://goo.gl/maps/8Y84QTVZicyAFJQt8


Kaart Steengrachtstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Vlissingen, Steengrachtstraat

https://goo.gl/maps/GVdQnb2PJENM2u5d9


Kaart Zandplaat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Vlissingen, Zandplaat

https://goo.gl/maps/fmGhctBA2bFGwACD8


Kaart Steenwijkstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Vlissingen - Oost-Souburg, Steenwijkstraat

https://goo.gl/maps/bEseDgcvo9EGCXrA8


Kaart Marie Curieweg
Mineraal sklodowskiet
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Vlissingen - Ritthem, Marie Curieweg

Marie Curie-Skłodowska kreeg ze zowel de Nobelprijs 
natuurkunde (1903) voor haar werk omtrent radioactieve 
straling als de Nobelprijs scheikunde (1911) voor de ontdekking 
van radium en polonium. Ze was de eerste vrouw ooit die een 
Nobelprijs kreeg. Naar haar werd het uraniummineraal 
sklodowskiet genoemd.

https://goo.gl/maps/KaYFshGiDMbWWprWA
https://www.mindat.org/min-3681.html
https://www.mindat.org/min-3681.html


Kaart Zandweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Vlissingen - Ritthem, Zandweg

https://goo.gl/maps/sRFjRJE9Kes8Mw9s6
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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

Vlissingen

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

