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2000 Antwerpen Schaliënstraat steen

2000 Antwerpen Zand zand

2000 Antwerpen Steenplein steen

2000 Antwerpen Zilversmidstraat mineraal zilver

2000 Antwerpen Grote Koraalberg schijn - mineraal koraal

2000 Antwerpen Kleine Koraalberg schijn - mineraal koraal

2000 Antwerpen Keistraat kei

2000 Antwerpen Koolkaai steenkool

2000 Antwerpen Steenhouwersvest steen

2000 Antwerpen IJzerenwaag schijn - mineraal ijzer

2000 Antwerpen Steenbergstraat steen

2000 Antwerpen Napoleonkaai gesteente napoleoniet

Mineralogische straten in Antwerpen (1/5)

7/06/22

Het diamant-, juwelen- en zilvermuseum DIVA is gelegen 
op de Suikerrui, 2000 Antwerpen. 

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/kVLXhuJ67Kg65XbC6
https://goo.gl/maps/T7j1oppezg1xqT3p6
https://goo.gl/maps/r96wPzkAE24s3u6u5
https://goo.gl/maps/nwGR6332Aovcken98
https://www.mindat.org/min-3664.html
https://goo.gl/maps/Fc8s7RuWqUWW5ZnHA
https://www.mindat.org/min-42717.html
https://www.mindat.org/min-42717.html
https://goo.gl/maps/C9gRUFxzvLoVLSnH7
https://goo.gl/maps/be7LEWbjiT4hb5pp9
https://goo.gl/maps/k7j2EAKJgQq5gzV39
https://goo.gl/maps/dGeMAtB7qXFXqBpz6
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://goo.gl/maps/jxZ8sy7NRhZk3GM6A
https://goo.gl/maps/gSeyVRdLJjeT1FLD7
https://www.mindat.org/min-53501.html
https://goo.gl/maps/yVixeKu9wAVVYXfK9
http://www.divaantwerp.be/nl
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2018 Antwerpen Diamantstraat mineraal diamant

2018 Antwerpen Lange Leemstraat leem

2018 Antwerpen Korte Leemstraat leem

2018 Antwerpen Mozartstraat naamgever persoon mozartiet

2020 Kiel Luxemburgstraat naamgever plaats luxembourgiet

2020 Kiel Zandvlietstraat zand

2030 Antwerpen Narvikstraat andere magnetiet

2030 Antwerpen Loodglansstraat mineraal galeniet

2030 Antwerpen Malachietstraat mineraal malachiet

2030 Antwerpen Messingstraat metaal, erts

2030 Antwerpen Zandvoort zand

Mineralogische straten in Antwerpen (2/5)  

7/06/22

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/2FKhhd5dcikgubLd9
https://www.mindat.org/min-1282.html
https://goo.gl/maps/VHyt28gBcZdSnp7z6
https://goo.gl/maps/bX47Gt6a9PzTfYop7
https://goo.gl/maps/nWoXkW3soeQfz26X6
https://www.mindat.org/min-2799.html
https://goo.gl/maps/EaRMXQAK43YD2eMV7
https://www.mindat.org/min-53538.html
https://goo.gl/maps/ogLy5WbiqZGy4F1U9
https://goo.gl/maps/8dMJ3ts65YNuhT7o6
https://www.mindat.org/min-2538.html
https://goo.gl/maps/R3GC1kfNdtR4JVAP9
https://www.mindat.org/min-1641.html
https://goo.gl/maps/i5hNKnvRhiEptCES6
https://www.mindat.org/min-2550.html
https://goo.gl/maps/pCsCXQs1NfEodaRk6
https://goo.gl/maps/7zNJzYfyHVjFfVZN8
https://goo.gl/maps/yVixeKu9wAVVYXfK9
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2040 Berendrecht Zandvlietweg zand

2040 Berendrecht Zandvlietbrug zand

2040 Berendrecht Steenovenstraat steenbakkerij

2040 Berendrecht Zandweg zand

2040 Berendrecht Goudhoekstraat schijn - mineraal goud

2040 Berendrecht Zandkeet zand

2040 Berendrecht Zandvlietsesteenweg zand

2040 Berendrecht Zoutestraat mineraal haliet

2040 Zandvliet Zoutestraat mineraal haliet

2040 Zandvliet Zoutedijk mineraal haliet

2040 Zandvliet IJzerenwegstraat spoorweg ijzer

2040 Zandvliet Zandvlietse Dorpstraat zand

2040 Zandvliet Zandvlietse Varkensmarkt zand

2050 Linkeroever Goethestraat naamgever wetenschapper goethiet

2060 Noord Kalkstraat kalk

2060 Noord IJzerlaan IJzer - rivier ijzer

2060 Noord Steenborgerweert steen

2060 Noord Fuggerstraat naamgever wetenschapper fuggeriet

2060 Noord Viséstraat naamgever plaats viséiet - niet erkend

2060 Noord Nikkelstraat mineraal nikkel

2060 Noord Korte Zavelstraat zavel

2060 Noord Lange Zavelstraat zavel

2060 Noord Franklin Rooseveltplaats naamgever persoon rooseveltiet

Mineralogische straten in Antwerpen (3/5)  

7/06/22

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/aRCcFozsUHSxiPo89
https://goo.gl/maps/SUQY7MeDkXYpR1q96
https://goo.gl/maps/Wf6XtMgSBnX9b3nR7
https://goo.gl/maps/tH3PcaRwMaYNUYt69
https://goo.gl/maps/NVeq4XrhdjET6v52A
https://www.mindat.org/min-1720.html
https://goo.gl/maps/6f9drUxFsHiThvvG8
https://goo.gl/maps/3LPgy8GmNzwUyKo79
https://goo.gl/maps/7CS8Bw3UuiFrWHEV6
https://www.mindat.org/min-1804.html
https://goo.gl/maps/7CS8Bw3UuiFrWHEV6
https://www.mindat.org/min-1804.html
https://goo.gl/maps/NBwuU6JrQLEaXd8a8
https://www.mindat.org/min-1804.html
https://goo.gl/maps/e34xM7dZeC59f2Ys7
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://goo.gl/maps/Qc5Zccvxyw4pnWMr9
https://goo.gl/maps/L4T3r1XViEHemPBS7
https://goo.gl/maps/WZemmJv7YdRQfwSM6
https://www.mindat.org/min-1719.html
https://goo.gl/maps/FutP8etQMxrvxW7v6
https://goo.gl/maps/2pgcdKp1RhRuCKwj7
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://goo.gl/maps/5LhyX8oPdfkkhsbM7
https://goo.gl/maps/yX21jsQV7hewtDP87
https://www.mindat.org/min-7745.html
https://goo.gl/maps/anX9Zb2p49Lo7zGH6
https://www.mindat.org/min-4189.html
https://goo.gl/maps/e5vtEF8iXcTzMCnp6
https://www.mindat.org/min-2895.html
https://goo.gl/maps/hqpFE7SWK8TLzii9A
https://goo.gl/maps/rJehxuMpMK9gEK8W8
https://goo.gl/maps/Txy9uwCzCWJVvSTv9
https://www.mindat.org/min-3444.html
https://goo.gl/maps/yVixeKu9wAVVYXfK9
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2100 Deurne Koraalplaats schijn - mineraal koraal

2100 Deurne Leemputtelaarbaan kleiput (k)leemput

2140 Borgerhout Stenenbrug schijn - steen

2140 Borgerhout Koolstraat kool

2140 Borgerhout Lodewijk Van Berckenlaan edelsteen diamant

2170 Merksem Gruisweg steen

2170 Merksem Trammezandlei zand

2180 Ekeren Edisonlaan naamgever wetenschapper edisoniet - niet erkend

2180 Ekeren Steenstraat steen

2600 Berchem Neptunusstraat naamgever persoon neptuniet

2600 Berchem Edelgesteentenstraat edelsteen

2600 Berchem Amethiststraat mineraal amethist, variëtet van 
kwarts

2600 Berchem Granaatstraat mineraal granaat, mineralengroep

2600 Berchem Robijnstraat mineraal robijn, variëteit van korund

2600 Berchem Saffierstraat mineraal saffier, variëteit van korund

2600 Berchem Smaragdstraat mineraal smaragd, variëteit van beryl

2600 Berchem Topaasstraat mineraal topaas

2600 Berchem Turkooisstraat mineraal turkoois

2600 Berchem Lodewijk Van Berckenlaan edelsteen diamant

2600 Berchem Leemputstraat kleiput (k)leemput

2600 Berchem Krijtstraat krijt

2600 Berchem Schelpstraat kalk

2600 Berchem Stanleystraat naamgever persoon stanleyiet

Mineralogische straten in Antwerpen (4/5)  

7/06/22

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/drSwV2HoUrUMsAMS7
https://www.mindat.org/min-42717.html
https://goo.gl/maps/UCe2HMZ3teNa49kz5
https://goo.gl/maps/PFpyPm8bKuvzpbgt7
https://goo.gl/maps/2TVWWWfXzHri4spTA
https://www.mindat.org/min-1282.html
https://goo.gl/maps/doyewFM9AJuEK2C3A
https://goo.gl/maps/Jve9nXJZNQc9uVfB9
https://goo.gl/maps/bxeYgcgTdRMNAPn46
https://www.mindat.org/min-6169.html
https://goo.gl/maps/26mKsZ6h88umKkhi6
https://goo.gl/maps/tpbXQFCUSkAn9kxv9
https://www.mindat.org/min-2883.html
https://goo.gl/maps/11YXhyKv9J35haFV7
https://goo.gl/maps/bXKAZPFffLtcfXaV7
https://www.mindat.org/min-198.html
https://goo.gl/maps/PMUNHKneea4cNc1s7
https://www.mindat.org/min-10272.html
https://goo.gl/maps/aRiwZPkWYCX1p2zt8
https://www.mindat.org/min-3473.html
https://goo.gl/maps/3UibkrSrDVKHgX7M7
https://www.mindat.org/min-3529.html
https://goo.gl/maps/41S3nehRRqHzSEKPA
https://www.mindat.org/min-1375.html
https://goo.gl/maps/gDNP3kLJ3Ln36aLs8
https://www.mindat.org/min-3996.html
https://goo.gl/maps/zZoaUUVBrsuwnVbF8
https://www.mindat.org/min-4060.html
https://goo.gl/maps/ep8Y1eJS36fVhPye8
https://www.mindat.org/min-1282.html
https://goo.gl/maps/9ebEwuE9Mvi1X7Bm9
https://goo.gl/maps/E8gqmAnzaYedFWbU8
https://goo.gl/maps/RmKLbtYPoZYk8U9m7
https://goo.gl/maps/Khiw8n3PS3wBSFCA8
https://www.mindat.org/min-3746.html
https://goo.gl/maps/yVixeKu9wAVVYXfK9
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2610 Wilrijk Geleegweg geleeg

2610 Wilrijk Schaliemolenstraat schijn - steen

2610 Wilrijk Zinkhoevelaan schijn - mineraal zink

2610 Wilrijk Koolhofstraat kool

2660 Hoboken Curiestraat naamgever 
wetenschapper

curiet

2660 Hoboken Edisonstraat naamgever 
wetenschapper

edisoniet - niet erkend

2660 Hoboken IJskelderstraat mineraal ijs

2660 Hoboken Zandkamp zand

2660 Hoboken Polderstad Steenlandlaan steen

2660 Hoboken Polderstad Zandweellaan zand

Mineralogische straten in Antwerpen (5/5)  

7/06/22

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/uefeCR8PMuj5TCki9
https://goo.gl/maps/3YHbC8SnBxS2nHK99
https://goo.gl/maps/CLzdtzjaiuky5ub89
https://www.mindat.org/min-4405.html
https://goo.gl/maps/RqvSL4QpjEYC1PWm7
https://goo.gl/maps/Yt3GCQDUuNnH15y29
https://www.mindat.org/min-1197.html
https://goo.gl/maps/xt8KMfRcvwfVB4Nc6
https://www.mindat.org/min-6169.html
https://goo.gl/maps/17VvxZ3bt5Ubizzt8
https://www.mindat.org/min-2001.html
https://goo.gl/maps/kHURGc8CwKnUmEQGA
https://goo.gl/maps/oMQNKgP13vFp9L7w8
https://goo.gl/maps/TuE6jBNAwgaReMfx6
https://goo.gl/maps/yVixeKu9wAVVYXfK9


Kaart Schaliënstraat
Informatie Schaliënstraat - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Antwerpen - Zuid, Schaliënstraat

De Schaliënstraat ontstond bij de nieuwe verkavelingen in Antwerpen Zuid op het einde 
van de 19de eeuw.  De straatnamen verwijzen naar Belgische steden en toen belangrijke 
economische activiteit in die stad.  Schaliën- en Namenstraat horen zo samen.

https://goo.gl/maps/kVLXhuJ67Kg65XbC6
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/11322


Kaart Zand
Informatie Zand - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Antwerpen - Centrum, Zand
De straatnaam verwijst naar een zandbank 
die hier in Schelde lag. Het 2-talige 
straatnaambord stamt uit de 19de eeuw.

https://goo.gl/maps/T7j1oppezg1xqT3p6
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/1016


Kaart Steenplein
Informatie Steenplein - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Antwerpen - Centrum, Steenplein
Steenplein verwijst naar de burcht ‘Het Steen’.

https://goo.gl/maps/r96wPzkAE24s3u6u5
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/4602


Kaart Zilversmidstraat
Mineraal zilver
Informatie Zilversmidstraat - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Antwerpen - Centrum, Zilversmidstraat

De straat gelegen naast het stadhuis heette ‘argentea
platea’ in 1264 en ‘Silversmitstrate’ sedert 1307. Het was de 
verblijfplaats van de zilversmeden.

https://goo.gl/maps/nwGR6332Aovcken98
https://www.mindat.org/min-3664.html
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/1017


Kaart Grote Koraalberg
Mineraal koraal
Informatie Koraalberg - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Antwerpen - Centrum, Grote & Kleine Koraalberg

De oorspronkelijk straatnaam was 
‘Pantstraetken’ (1553).  In 1713 werd dit 
‘Coraelstrate’ naar het uithangbord ‘den 
Coraeltacke‘.  De toevoeging -berg stamt 
uit de 19de eeuw.

In de 16de eeuw waren er juweliers en 
kooplieden in edelgesteenten gevestigd.

https://goo.gl/maps/Fc8s7RuWqUWW5ZnHA
https://www.mindat.org/min-42717.html
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/946


Kaart Keistraat
Informatie Keistraat - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Antwerpen - Centrum, Keistraat
De oorspronkelijke straat-
naam was ‘Kijfstraat’ (1585).  
Einde 18de eeuw werd dit 
‘Keistraat’.

https://goo.gl/maps/C9gRUFxzvLoVLSnH7
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/944


Kaart Koolkaai
Informatie Koolkaai - erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Antwerpen - Centrum, Koolkaai
De Koolvliet of ‘Holenvliet’ (1302, 1306) is de 
oudste van de stadsvlieten waar de bruinkool 
werd gelost. In de 11de eeuw was het de 
uiterste stadsgrens. In 1867 gedeeltelijk, in 1877 
volledig gedempt. 

https://goo.gl/maps/be7LEWbjiT4hb5pp9
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/951


Kaart Steenhouwersvest
Informatie Steenhouwersvest - erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Antwerpen - Centrum, Steenhouwersvest
In 1250 was dit de zuidelijke stadsgrens en omheiningsgracht. Vermoedelijk na de stadsvergroting van 1314, 
in de eerste helft van de 14de eeuw werd de straat aangelegd op de buitenzijde van de vroegere 
vestinggracht, die omstreeks 1830 werd overwelfd. 

De naam verschijnt voor de eerste maal in een oorkonde van 1409. De naam houdt verband met de 
werkhuizen van steenkappers die hier gevestigd waren, met name Appelmans, De Waghemakere en Sanders.

https://goo.gl/maps/k7j2EAKJgQq5gzV39
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/993


Kaart IJzerenwaag
Mineraal ijzer
Informatie IJzerenwaag - erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Antwerpen - Centrum, IJzerenwaag

De ‘IJzerwaag van de Driehoek’ bestond reeds 
in 1500. Tijdens het Ancien Régime werd hier 
ijzer en koper gewogen en gecontroleerd 
waarbij een ‘waghetol’ werd geheven. 

Circa 1505 trok de stad een verbindingsweg 
tussen Kammen- en Nationalestraat, 
aanvankelijk ‘Bo(e)kstraat’ genoemd, in 1841 
werd dit de "IJzerenwaagstraat“ en sinds 1884 
‘IJzerenwaag’. 

Zuiver ijzer is een mineraal dat in de aardkorst 
maar heel zelden voorkomt, bijna alle ijzer is in 
een gebonden vorm (oxide, sulfide, etc).  Het is 
wel het hoofdbestanddeel van 
ijzermeteorieten.

https://goo.gl/maps/dGeMAtB7qXFXqBpz6
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/11152
https://www.mindat.org/min-2047.html


Kaart Steenbergstraat
Informatie Steenbergstraat - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Antwerpen - Centrum, Steenbergstraat

De Steenbergstraat werd aangelegd in 1527 en genoemd 
naar het huis ‘Steenbergen’ op de hoek van de 
Nationalestraat. Het zuidelijk deel van de straat werd in 
1865 gesloopt voor de aanleg van de Sint-Andriesplaats. 

https://goo.gl/maps/jxZ8sy7NRhZk3GM6A
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/11261


Kaart Napoleonkaai
Gesteente napoleoniet
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Antwerpen, Napoleonkaai

Napoleoniet is een gesteente genoemd naar Keizer Napoleon.  
Het is een soort gabbro met als voornaamste bestanddelen 
plagioclaas en hornblende, en ook enstatitiet en kwarts.  Het 
werd eerst beschreven van Corsica.

https://goo.gl/maps/gSeyVRdLJjeT1FLD7
https://www.mindat.org/min-53501.html
https://www.mindat.org/min-53501.html
https://www.mindat.org/min-48275.html
https://www.mindat.org/min-9264.html
https://www.mindat.org/min-1930.html


Kaart Diamantstraat
Mineraal diamant
Informatie R. Van Tassel http://www.mineralogie.be/GN-archief/GN1997-10.pdf
© Foto’s Hugo Bender

Antwerpen - Zuid, Diamantstraat

De oudste straatnaam in Antwerpen die 
verwijst naar een mineraal is de korte, 
doodlopende Diamantstraat, haaks op de 
Paleisstraat (Antwerpen Zuid).

Deze straat was eerst een weg op het 
eigendom van Jacob Karsman, een 
diamanthandelaar. Ze heette aanvankelijk 
Diamantsteeg en werd in het openbaar 
wegennet ingelijfd in 1890 en in 1933 tot 
straat omgedoopt.

Bij de recente verbouwing van het 
hoekhuis is het officiële straatnaambord 
verdwenen.

https://goo.gl/maps/2FKhhd5dcikgubLd9
https://www.mindat.org/min-1282.html
http://www.mineralogie.be/GN-archief/GN1997-10.pdf


Kaart Lange Leemstraat en Korte Leemstraat
Informatie Stadsuitbreiding - Erfgoed Korte Leemstraat - Erfgoed

http://blog.seniorennet.be/fons2017/zoeken.php
© Foto’s Hugo Bender

Antwerpen, Lange & Korte Leemstraat
De Lange Leemstraat is een oude landweg, die in de 19de eeuw 
aangeduid werd als Leemstraat verwijzend naar de 
bodemgesteldheid, doorlopend tot aan de huidige 
Mortselsesteenweg in Deurne.

Omstreeks 1850 werd de straat Lange Leemstraat genoemd. 

Lange Leemstraat 53 is het geboortehuis van dichter
Paul Van Ostayen.

https://goo.gl/maps/VHyt28gBcZdSnp7z6
https://goo.gl/maps/bX47Gt6a9PzTfYop7
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/14755
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/11759
http://blog.seniorennet.be/fons2017/zoeken.php


Kaart Mozartstraat
Mineraal mozartiet
Informatie Mozartstraat - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Antwerpen, Mozartstraat
De straat werd in 1879 aangelegd en kreeg in verband met de 
nabij gelegen Harmonie de naam Mozartstraat verwijzend naar 
de beroemde componist Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791).

Het mineraal mozartiet werd in 1991 ontdekt en naar de 
componist genoemd naar aanleiding van de 200ste verjaardag van 
zijn overlijden. Lees meer over de naamgeving van mineralen.

https://goo.gl/maps/nWoXkW3soeQfz26X6
https://www.mindat.org/min-2799.html
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/11813
https://www.mindat.org/min-2799.html
https://www.minerant.org/ODL/14-Mineraalnamen-1.pdf


Kaart Luxemburgstraat
Mineraal luxembourgiet
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Antwerpen - Kiel, Luxemburgstraat

De straatnaam verwijst allicht naar de provincie Luxemburg 
(parallel met de straat is er ook een Limburgstraat), terwijl 
het mineraal luxembourgiet genoemd is naar de hoofdstad 
van het Groot-Hertogdom Luxemburg.

https://goo.gl/maps/EaRMXQAK43YD2eMV7
https://www.mindat.org/min-53538.html
https://www.mindat.org/min-53538.html


Kaart Zandvlietstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Antwerpen - Kiel, Zandvlietstraat

https://goo.gl/maps/ogLy5WbiqZGy4F1U9


Antwerpen - Haven, Straatsburgdok
In het artikel Van Tassel 1997 worden 7 straten 
vermeld in deze buurt : Kirunastraat, Narvikstraat, 
Loodglansstraat, Stannietstraat, Galmeistraat, 
Malachietstraat en Messingstraat.

Op het Digitaal stadsplan Stad Antwerpen (6/11/20) 
vinden we nog 5 straatnamen terug : Kirunastraat en 
Galmeistraat bestaan niet meer en de Stannietstraat
staat niet op dezelfde plaats als in 1997. 

Maar … dit plan stemt niet overeen met de realiteit ! Voor 
een bijna correct plan moet men http://www.geopunt.be/
raadplegen : daar staan nog maar 4 straten op : Narvik-
straat, Loodglansstraat, Messingstraat en Malachietstraat, 
waarbij de laatste 2 echter op terrein van een 
havenbedrijf liggen en geen openbare weg meer zijn.

Ook het plan op Google maps is niet correct.

Conclusie : van de 7 straten uit 1997 zijn er 5 
opgeslokt door de havenactiviteiten !  

Kaart https://www.antwerpen.be/nl/stadsplan/stadslagen http://www.geopunt.be/
Informatie R. Van Tassel Mineraalnamen en Antwerpse straatnamen, Geonieuws 1997

Jan Ghijs, Stad Antwerpen
© Foto’s

Digitaal stadsplan Stad Antwerpen
(17/3/21) 

Geonieuws december 1997

http://www.geopunt.be/
17/3/21 

http://www.mineralogie.be/GN-archief/GN1997-10.pdf
https://www.antwerpen.be/nl/stadsplan/stadslagen
http://www.geopunt.be/
https://www.antwerpen.be/nl/stadsplan/stadslagen
http://www.geopunt.be/
http://www.mineralogie.be/GN-archief/GN1997-10.pdf
https://www.antwerpen.be/nl/stadsplan/stadslagen
http://www.geopunt.be/


Kaart Narvikstraat
Mineraal magnetiet
Informatie R. Van Tassel Geonieuws 1997
© Foto’s Hugo Bender

Antwerpen - Haven, Narvikstraat

De Narvikstraat verwijst naar de uitvoerhaven in 
Noorwegen van het magnetiet-ijzererts dat afkomstig 
is van de mijnen in Kiruna in Zweden.  

Vroeger bestond er ook een Kirunastraat die parallel 
liep met de Narvikstraat, maar de Kirunastraat is 
ondertussen opgegaan in de havenuitbreiding.

Narvik en Kiruna waren van zeer groot strategisch 
belang in de tweede wereldoorlog en het is ook 
omwille van dit ijzererts dat Duitsland in 1940 
Noorwegen binnenviel. De naamgeving van de twee 
straten gebeurde op voorstel van het Stadsarchief op 
24/3/1966 en werd officieel bij C.B. van 13/5/1966.

De Narvikstraat loopt naadloos over in de 
Loodglansstraat.

https://goo.gl/maps/8dMJ3ts65YNuhT7o6
https://www.mindat.org/min-2538.html
http://www.mineralogie.be/GN-archief/GN1997-10.pdf
https://www.mindat.org/min-2538.html


Kaart Loodglansstraat
Mineraal galeniet
Informatie R. Van Tassel Mineraalnamen en Antwerpse straatnamen, Geonieuws 1997 
© Foto’s Hugo Bender

Antwerpen - Haven, Loodglansstraat
De Loodglansstraat verwijst naar het mineraal galeniet, 
loodsulfide (loodglans is een verouderde naam van 
galeniet !).

Galeniet-kristallen, Madan, Bulgarije, ~35 mm, © Foto Paul Mestrom

https://goo.gl/maps/R3GC1kfNdtR4JVAP9
https://www.mindat.org/min-1641.html
http://www.mineralogie.be/GN-archief/GN1997-10.pdf
https://www.mindat.org/min-1641.html


Kaart Malachietstraat
Mineraal malachiet
Informatie R. Van Tassel Geonieuws 1997 
© Foto’s Hugo Bender

Antwerpen - Haven, Malachietstraat
De Malachietstraat verwijst naar het mineraal malachiet, een Cu-
carbonaat met karakteristieke groene kleur.  
De straat is geen openbare weg meer maar ligt op een haventerrein.  
Er hangt nog wel een straatnaambord.

Malachiet, Katanga, Congo, © Foto Paul Mestrom

https://goo.gl/maps/i5hNKnvRhiEptCES6
https://www.mindat.org/min-2550.html
http://www.mineralogie.be/GN-archief/GN1997-10.pdf
https://www.mindat.org/min-2550.html


Kaart Steenovenstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Antwerpen - Berendrecht, Steenovenstraat

De Steenovenstraat verwijst naar de steenbakkerij die hier 
gelegen was in de 18de eeuw.  Het verlengde van de straat is 
de Zandstraat.

https://goo.gl/maps/Wf6XtMgSBnX9b3nR7


Kaart Zandweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Antwerpen - Berendrecht, Zandweg

De Zandweg ligt in het verlengde van de Steenovenstraat.

https://goo.gl/maps/tH3PcaRwMaYNUYt69


Kaart Goudhoekstraat
Mineraal goud
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Antwerpen - Berendrecht, Goudhoekstraat

https://goo.gl/maps/NVeq4XrhdjET6v52A
https://www.mindat.org/min-1720.html


Kaart Zandkeet
Informatie Zandkeet - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Antwerpen - Berendrecht, Zandkeet

Zandkeet is mogelijk afgeleid van zoutkeet, een houten schuur waar zout bereid 
werd. De winning ervan zou hier mogelijk geworden zijn nadat het Scheldewater 
lange tijd tot aan de binnendijk stond ten gevolge een dijkbreuk.  De informatie is 
wel niet in overeenstemming met de toelichting op het  straatnaambord waar 
naar een zandwinningsgebied wordt verwezen.

https://goo.gl/maps/6f9drUxFsHiThvvG8
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/16921


Kaart Zandvlietsesteenweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Antwerpen - Berendrecht, Zandvlietse steenweg

De Zandvlietse steenweg is een schijn-mineralogische straat 
want verwijst naar het dorp eerder dan naar zand.

https://goo.gl/maps/3LPgy8GmNzwUyKo79


Kaart Zoutestraat
Informatie Zoutestrraat - Erfgoed
Mineraal haliet
© Foto’s Hugo Bender

De Zoutestraat loopt door Berendrecht en Zandvliet en 
verwijst naar het (eertijds) overstromings-grensgebied 
‘Zouten’ langs de Scheldeoever. 

Keukenzout (NaCl) is het mineraal haliet.

Haliet-kristallen gegroeid op een houten stokje
Salton Sea, Imperial Co, Californië 8 cm © Foto Paul Mestrom

Antwerpen - Berendrecht – Zandvliet, Zoutestraat

https://goo.gl/maps/7CS8Bw3UuiFrWHEV6
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/2502
https://www.mindat.org/min-1804.html
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/2502
https://www.mindat.org/min-1804.html


Kaart Zoutedijk
Informatie Zoutedijk - Erfgoed
Mineraal haliet
© Foto’s Hugo Bender

Antwerpen - Zandvliet, Zoutedijk
De straat Zoutedijk loopt parallel met de Zouteloop. Omstreeks 1950 was de dijk nog met vier rijen bomen 
beplant en leidde naar het Fort Frederik (1628). Zowel de eigenlijk dijk als de versterking zijn verdwenen ten 
voordele van de havenuitbreiding bij de aanleg van het Kanaaldok (1965) en de Berendrechtsluis (1989). 

Keukenzout (NaCl) is het mineraal haliet.

Haliet-kristallen gegroeid op een houten stokje.  Zelfde kristallen
als op vorige pagina maar met ultraviolet-belichting.

Salton Sea, Imperial Co, Californië 8 cm © Foto Paul Mestrom

https://goo.gl/maps/NBwuU6JrQLEaXd8a8
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/2502
https://www.mindat.org/min-1804.html
https://www.mindat.org/min-1804.html


Antwerpen - Zandvliet, IJzerenwegstraat

De straat ligt op het tracé van de spoorweg Kapellen-Zandvliet 
die aangelegd werd door de Duitse troepen in 1917-1918 naar 
de Zandvlietse geschutstellingen. De spoorweg werd reeds aan 
het begin van de jaren 1920 opgebroken.

Kaart IJzerenwegstraat
Mineraal ijzer
Informatie IJzerenwegstraat - Erfgoed`
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/e34xM7dZeC59f2Ys7
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/16913


Kaart Zandvlietse Dorpstraat
Informatie Zandvlietse Dorpstraat - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Antwerpen - Zandvliet, Zandvlietse Dorpstraat

https://goo.gl/maps/Qc5Zccvxyw4pnWMr9
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/2454


Kaart Zandvlietse Varkensmarkt
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Antwerpen - Zandvliet, Zandvlietse Varkensmarkt
Hier werden vroeger de Zandvlietse varkensmarkten gehouden.

https://goo.gl/maps/L4T3r1XViEHemPBS7


Antwerpen - LO, Goethestraat
Johan Wolfgang von Goethe (28/8/1749-22/3/1832) was niet alleen een 
beroemd dichter/schrijver en staatman maar ook natuur-onderzoeker
met bijzondere interesse voor geologie en mineralogie.  In 1806 werd het 
mineraal goethiet naar hem genoemd door Johann Georg Lenz.

Kaart Goethestraat, Antwerpen Linkeroever
Informatie Johann Wolfgang von Goethe
Mineraal goethiet - α-Fe3+O(OH)
© Foto’s Hugo Bender

Goethiet-kristallen, Grube Clara, Zwarte Woud, D,  
beeldbreedte 6,5 mm © Foto Paul Mestrom

https://www.mindat.org/min-1719.html
https://goo.gl/maps/WZemmJv7YdRQfwSM6
https://nl.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
https://www.mindat.org/min-1719.html


Kaart Kalkstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Antwerpen, Kalkstraat

De Kalkstraat is een klein zijstraatje van de 
IJzerlaan.

https://goo.gl/maps/FutP8etQMxrvxW7v6


Antwerpen, IJzerlaan
In dezelfde buurt zijn er buiten de IJzerlaan een hele reeks straten die naar 
Belgische rivieren genoemd zijn (Maasstraat, Samberstraat, Rupelstraat, 
…).

Over de naamgeving van de rivier “IJzer” is er geen eensgezindheid (zie 
referentie) :

“ ‘IJzer’ een zeer oude, Keltische oorsprong. De oudste vermelding komt 
voor in een oorkonde van 840: ‘In sinum qui vocatur Isere Portus’. In de 
volgende driehonderd jaar duiken tientallen varianten op: Isera (867), 
Iserae (893), Isere (961), Ysaram (1091), Ysara (1183). (…) Het eerste 
gedeelte, ‘Yser’, ‘Ysar’, zou in het Oud-Keltisch ‘klaar’ of ‘helder’ betekenen. 
(…)

Bepaalde etymologen menen dat de naamgeving Isera teruggaat tot 5 à 
6.000 jaar geleden en een adjectief is dat ‘vuurkleurig, rood of bruin’ zou 
betekenen, verwijzend naar ijzerhoudende zandsteen. De eerste vermelding 
van de rivier in een Nederlandstalige tekst dateert uit 1303: ‘den Ysere’. In 
1818 verschijnt voor het eerst de naam ‘IJzer’. “

Dus misschien toch een echte mineralogische straat ?
Kaart IJzerlaan
Mineraal ijzer
Informatie https://web.archive.org/web/20040928014709/http://viwc.lin.vlaanderen.be/water/pdf/onderzoek/330.pdf
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/2pgcdKp1RhRuCKwj7
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://web.archive.org/web/20040928014709/http:/viwc.lin.vlaanderen.be/water/pdf/onderzoek/330.pdf


Kaart Fuggerstraat
Mineraal fuggeriet
Informatie Fuggerstraat - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Antwerpen - Noord, Fuggerstraat
Fuggerstraat in 1868 genoemd naar de bekende familie 
van kooplui en bankiers die in de loop van de 16de eeuw 
haar handelshuis te Antwerpen vestigde.  Zij waren 
belangrijke financier van de zilvermijnbouw in Europa.

https://goo.gl/maps/yX21jsQV7hewtDP87
https://www.mindat.org/min-2895.html
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/11700


Kaart Viséstraat
Mineraal viséiet
Informatie Viséstraat - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Antwerpen - Noord, Viséstraat
De Viséstraat werd in 1877 geopend op de bedding van de 
vroegere zogenaamde Hollandse spoorweg en 
Oostenrijksestraat genoemd.  De straat werd verlengd tot aan 
het Stuivenbergplein in 1879. In 1919 kreeg de straat de nieuwe 
naam ‘Viséstraat’ verwijzend naar de gemeente in de provincie 
Luik die op 15 augustus 1914 zwaar geteisterd werd in WOI. 

Het mineraal viséiet werd voor het eerst beschreven in 1942 en 
genoemd naar de vindplaats nabij Visé.  Later bleek dat het 
beschreven materiaal een mengeling was van het fosfaat-
mineraal crandalliet en andere mineralen, o.a. opaal.  Het is dus 
geen erkend mineraal.

https://goo.gl/maps/anX9Zb2p49Lo7zGH6
https://www.mindat.org/min-4189.html
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/11920
https://www.mindat.org/min-4189.html
https://www.mindat.org/min-1147.html


Kaart Nikkelstraat
Mineraal nikkel
© Foto’s Hugo Bender

Antwerpen - Noord, Nikkelstraat
De straatnaam zou naar het metaal nikkel verwijzen. Toch 
niet duidelijk wat de oorsprong van die naamgeving is.

https://goo.gl/maps/e5vtEF8iXcTzMCnp6
https://www.mindat.org/min-2895.html


Kaart Korte Zavelstraat en Lange Zavelstraat
Informatie Zavelstraat - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Antwerpen - Seefhoek, Lange & Korte Zavelstraat
De straatnaam Lange Zavelstraat werd in 

1856 ingevoerd.

https://goo.gl/maps/hqpFE7SWK8TLzii9A
https://goo.gl/maps/rJehxuMpMK9gEK8W8
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/11784


Kaart Franklin Rooseveltplaats
Mineraal rooseveltiet ; tetrarooseveltiet
Informatie Franklin Rooseveltplaats - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Antwerpen - Franklin Rooseveltplaats
Het plein werd in 1867 aangelegd en kreeg de naam 
‘Victorieplaats’, in 1868 werd het ‘Gemeenteplaats’ en in 1919 
terug ‘Victorieplaats’.  In 1945 werd het in het kader van de 
WO-II herdenking, herdoopt in ‘Franklin Rooseveltplaats’ ter 
ere van de Amerikaanse president.  Ook de mineralen 
rooseveltiet en tetrarooseveltiet werden naar hem genoemd.

https://goo.gl/maps/Txy9uwCzCWJVvSTv9
https://www.mindat.org/min-3444.html
https://www.mindat.org/min-3926.html
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/11699
https://www.mindat.org/min-3444.html
https://www.mindat.org/min-3926.html


Kaart Koraalplaats
Informatie Pers. mededeling Ludo Peeters, https://7thheaven.be/turninum/
© Foto’s Hugo Bender

Antwerpen - Deurne, Koraalplaats

De naam Koraalplaats verwijst naar de 
"Choralen" of het zangkoor van de Antwerpse 
kathedraal die eigenaar waren van een 
langgevelhoeve die door hen in 1493 verpacht 
was aan ene Peter Van Hulsthout de Oudere en 
die in feite terug te voeren is op de huisjes nr 1-
2-3 waar nu het VolXmuseum Turninum
gevestigd is. 

Het plaatsje kreeg de naam Koraalplaats 
verwijzend naar dit oude zangkoor. In de 
volksmond noemde men het soms ook "de 
creolenberg" omdat het niveau iets hoger ligt 
dan de omgeving (+ 9 m).

https://goo.gl/maps/drSwV2HoUrUMsAMS7
https://7thheaven.be/turninum/


Kaart Leemputtelaarbaan
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Antwerpen - Deurne, Leemputtelaarbaan

https://goo.gl/maps/UCe2HMZ3teNa49kz5


Kaart Stenenbrug
Informatie 4 04 - Genealogische wandeling De Keyserlei & Borgerhout.pdf
© Foto’s Hugo Bender

Antwerpen - Borgerhout, Stenenbrug

De naam Stenenbrug verwijst naar de stenen brug over de 
Herentalsevaart : zie genealogische wandeling 10 juni 2018 

“ De zuidelijke gemeentegrens met Berchem wordt gevormd door de 
“Herentalse Vaart”, het smalle kanaal dat sinds 1486 zuiver water uit 
de bovenloop van de Grote Schijn naar de brouwerijen in Antwerpen 
aanvoert. Ook de Blekerij haalde zuiver water uit de vaart en voerde 
het vervuilde water af via de Potvliet, die daarom ook de “Vuilbeek” 
genoemd werd, en die de westelijke grens met Antwerpen vormt. De 
Potvliet loopt nu volledig ondergronds. De Herentalse Vaart loopt 
nog steeds als een open waterloop door het Rivierenhof en gaat dan 
ondergronds langs de Stenen Brug (!) en onder de Luitenant 
Lippenslaan, onder de Ring door, onder de Plantijn en Moretuslei en 
onder het Blauwtorenplein en de Wapper naar de Meir. Tot aan de 
bouw van de Noord-Zuid treinverbinding voedde de Vaart de grote 
vijver van het stadspark. Nu is de vaart ter hoogte van de spoorweg 
onderbroken en wordt de vijver gevoed door het regenwater dat op 
de daken en op de grote koepel van het Centraal Station wordt 
opgevangen. “ ( foto’s van de brug op pagina 23 )

https://goo.gl/maps/PFpyPm8bKuvzpbgt7


Kaart Koolstraat
Informatie Koolstraat - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Antwerpen - Borgerhout, Koolstraat
In 1842 was er een Koolpad door de ‘Borgerhoutsch Veld’. Het werd 
gekasseid in 1866. Oudere bebouwing in de straat is verdwenen bij 
bominslag in de Tweede Wereldoorlog. 

https://goo.gl/maps/2TVWWWfXzHri4spTA
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/2305


Antwerpen - Merksem, Trammezandlei

Kaart Trammezandlei
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/Jve9nXJZNQc9uVfB9


Antwerpen - Ekeren, Edisonlaan
De Edisonlaan ligt in de wijk Leugenberg.

Edisoniet is een synoniem voor het mineraal rutiel en de naam 
is daarom niet meer erkend als geldige mineraalnaam.

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

https://www.mindat.org/min-6169.html
https://www.mindat.org/min-3486.html
https://goo.gl/maps/bxeYgcgTdRMNAPn46
https://www.mindat.org/min-6169.html


Antwerpen - Ekeren, Steenstraat

Kaart Steenstraat
Informatie Steenstraat - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

De Steenstraat is de oudste gekende straatnaam in 
Ekeren. Ze werd voor het eerst vermeld in 1473.

https://goo.gl/maps/26mKsZ6h88umKkhi6
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/2397


Kaart Neptunusstraat
Mineraal neptuniet
Informatie Geonieuws april 2022
© Foto Hugo Bender

Antwerpen - Berchem, Neptunusstraat
In 1893 werd in Narssârssuk op Groenland een nieuw mineraal 
ontdekt dat samen voorkwam met het mineraal  aegirien dat 
genoemd is naar de Scandinavische god van de zee, Aegir.  Daarom 
kreeg het nieuwe mineraal ook een naam die naar een zeegod 
verwijst, nl de Romeinse god Neptunus en dus werd het neptuniet.

https://goo.gl/maps/tpbXQFCUSkAn9kxv9
https://www.mindat.org/min-2883.html
https://www.mineralogie.be/geonieuws/GN2022-04.pdf
https://www.mindat.org/min-31.html
https://www.mindat.org/min-2883.html


Kaart Edelgesteentenstraat
Informatie R. Van Tassel http://www.mineralogie.be/GN-archief/GN1997-10.pdf
© Foto’s Johan Beel

Antwerpen - Berchem

In de wijk Groenenhoek in het district 
Berchem zijn er zeven straatnamen die 
naar edelstenen verwijzen. 

Twee andere straten in die buurt zijn 
Edelgesteentenstraat en vernoemd naar de 
diamantbewerker Lodewijk van Bercken.

De aanleiding van de naamgeving was de 
juwelenstoet, die in 1923 georganiseerd 
werd in Antwerpen, ter gelegenheid van de 
heropleving van de Antwerpse 
diamantnijverheid na de rampzalige 
oorlogsjaren van de eerste wereldoorlog. 
De stoet ging drie keer uit (op 12, 15 en 19 
augustus) en bestond uit 13 praalwagens, 
66 groepen en 2000 figuranten.

https://goo.gl/maps/11YXhyKv9J35haFV7
http://www.mineralogie.be/GN-archief/GN1997-10.pdf


Kaart Amethiststraat
Mineraal amethist, variëteit van kwarts
Informatie R. Van Tassel http://www.mineralogie.be/GN-archief/GN1997-10.pdf
© Foto Johan Beel

Antwerpen - Berchem, Amethiststraat

Amethist is de paarse variëteit van kwarts.

Amethist-kristal, Binntal, Zwitserland 
© Foto Paul Mestrom

https://goo.gl/maps/bXKAZPFffLtcfXaV7
https://www.mindat.org/min-198.html
http://www.mineralogie.be/GN-archief/GN1997-10.pdf
https://www.mindat.org/min-198.html


Kaart Granaatstraat
Mineraal granaat, mineralengroep
Informatie R. Van Tassel http://www.mineralogie.be/GN-archief/GN1997-10.pdf
© Foto Johan Beel

Antwerpen - Berchem, Granaatstraat
Granaat is een groep mineralen met zelfde kristalstructuur 
maar verschillende chemische samenstelling.

Grossulaar is één van deze mineralen en komt in 
verschillende kleuren voor.

Bruine en groene grossulaar-
kristallen van Asbestos, Canada 

© Foto Paul Mestrom

https://goo.gl/maps/PMUNHKneea4cNc1s7
https://www.mindat.org/min-10272.html
http://www.mineralogie.be/GN-archief/GN1997-10.pdf
https://www.mindat.org/min-10272.html


Kaart Robijnstraat
Mineraal robijn, variëteit van korund
Informatie R. Van Tassel http://www.mineralogie.be/GN-archief/GN1997-10.pdf
© Foto Johan Beel

Antwerpen - Berchem, Robijnstraat

Robijn is de rode variëteit van het mineraal 
korund (aluminium-oxide).

https://goo.gl/maps/aRiwZPkWYCX1p2zt8
https://www.mindat.org/min-3473.html
http://www.mineralogie.be/GN-archief/GN1997-10.pdf
https://www.mindat.org/min-3473.html
https://www.mindat.org/min-1136.html


Kaart Saffierstraat
Mineraal saffier, variëteit van korund
Informatie R. Van Tassel http://www.mineralogie.be/GN-archief/GN1997-10.pdf
© Foto Johan Beel

Antwerpen - Berchem, Saffierstraat
Saffier is een blauwe variëteit van het mineraal korund
(aluminium-oxide).

De hoogste huisnummers behoren tot Mortsel. 

Dubbelbeëindigd saffier-kristal, 
Madagascar, 4,5 mm groot

© Foto Paul Mestrom

https://goo.gl/maps/3UibkrSrDVKHgX7M7
https://www.mindat.org/min-3529.html
http://www.mineralogie.be/GN-archief/GN1997-10.pdf
https://www.mindat.org/min-3529.html
https://www.mindat.org/min-1136.html
http://straat.mineralogie.be/P_Antwerpen/Ant_Mortsel.pdf


Kaart Smaragdstraat
Mineraal smaragd, variëteit van beryl
Informatie beryl - Geonieuws maart 1994
© Foto Johan Beel

Antwerpen - Berchem, Smaragdstraat

Smaragd is de groene variëteit van het mineraal 
beryl. De kleur is te wijten aan lage concentraties 
chroom in de kristallen.

Smaragd-kristallen, Leckbachrinne, Habachtal, Oostenrijk
kristallen 10 cm lang

verzameling Museum Kirchler, Ahrntal (I) - © Foto Hugo Bender

https://goo.gl/maps/41S3nehRRqHzSEKPA
https://www.mindat.org/min-1375.html
http://www.mineralogie.be/GN-archief/GN1994-03.pdf
https://www.mindat.org/min-1375.html
https://www.mindat.org/min-819.html


Kaart Topaasstraat
Mineraal topaas
Informatie R. Van Tassel http://www.mineralogie.be/GN-archief/GN1997-10.pdf
© Foto Johan Beel

Antwerpen - Berchem, Topaasstraat

Topaas is aluminium-silicaat.

Topaas-kristalletjes, Grube Wannenköpfe, Eifel, D 
kristallen 1,5 mm lang , © Foto Paul Mestrom

https://goo.gl/maps/gDNP3kLJ3Ln36aLs8
https://www.mindat.org/min-3996.html
http://www.mineralogie.be/GN-archief/GN1997-10.pdf
https://www.mindat.org/min-3996.html


Kaart Turkooisstraat
Mineraal turkoois
Informatie Turkoois, Cahay - Geonieuws juni 2004
© Foto Johan Beel

Antwerpen - Berchem, Turkooisstraat

Turkoois is een fosfaat-mineraal, 
gebruikt in sieraden.  Het komt o.a. i 
België voor in Cahay (gehucht van 
Vielsalm). 

Turkoois-kristalletjes, Cahay, België 
beeldbreedte 2 mm, © Foto Paul Van hee

https://goo.gl/maps/zZoaUUVBrsuwnVbF8
https://www.mindat.org/min-4060.html
http://www.mineralogie.be/GN-archief/GN2004-06.pdf
https://www.mindat.org/min-4060.html


Kaart Lodewijk Van Berckenlaan
Informatie Lodewijk Van Berckenlaan – Erfgoed Lodewijk Van Bercken - Wikipedia
© Foto’s Hugo Bender

Antwerpen - Berchem, Lodewijk Van Berckenlaan
Lodewijk van Bercken (Lodewyk van Berken) afkomstig uit Brugge zou 
in 1456 een methode ontdekt hebben om diamant te slijpen met 
slijpschijf, olie en diamantpoeder.  Een bronzen beeld van hem is op 26 
oktober 1907 onthuld aan de hoek van Leysstraat-Jezusstraat in het 
centrum van Antwerpen.

Andere bronnen betwijfelen wel of hij effectief de ontdekker van die 
methode geweest is. Hij zou een verzinsel van de 18de eeuwse Franse 
juwelier Robert de Berquen zijn om in de gunst van de koning te 
komen. Berquen is dan later verbasterd tot Bercken.

https://goo.gl/maps/ep8Y1eJS36fVhPye8
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/2322
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_van_Berken
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/5437
https://www.antwerpen-nu.nl/tips/7446-vijf-bijzondere-diamantplekjes-in-antwerpen.html


Kaart Leemputstraat
Informatie Leemputstraat - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Antwerpen - Berchem, Leemputstraat
De Leemputstraat maakt deel uit van een kleine 
groep straten (Uitbreidingstraat, 
Leemputstraat, Schelpstraat, Klokstraat en 
Krijtstraat) met bescheiden rijwoningen en 
arbeidershuizen, dit in schril contrast met de 
opvallende, burgerwoningen die ten noorden 
van de Guldenvliesstraat zijn gelegen en 
bedoeld waren voor de welgestelde burgerij. 

De ‘Naamlooze Bouwmaatschappij voor het 
Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier’, 
de bouwmaatschappij die in 1886 was 
opgericht om Zurenborg te verkavelen en te 
ontwikkelen tot woonwijk voor de gegoede 
burgerij, investeerde ook in dit deel van de 
grote verkaveling.

Leemput verwijst naar de bodemsamenstelling 
in dit gebied.

https://goo.gl/maps/9ebEwuE9Mvi1X7Bm9
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/16871


Kaart Krijtstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Antwerpen - Berchem, Krijtstraat
De Krijtstraat ligt vlak bij Berchem station.  Het vervolg is de 
Schelpstraat en dan de Leemputstraat.

De straatnaam verwijst naar de gronden waarmee de verhoogde 
spoorwegberm werd aangelegd in 1898.

https://goo.gl/maps/E8gqmAnzaYedFWbU8


Kaart Schelpstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Antwerpen - Berchem, Schelpstraat

Ook de Schelpstraat verwijst naar de gronden waarmee 
de verhoogde spoorwegberm (aan de westelijke kant van 
de straat) werd aangelegd in 1898.

https://goo.gl/maps/RmKLbtYPoZYk8U9m7


Kaart Stanleystraat
Mineraal stanleyiet
Informatie Stanleystraat - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Antwerpen - Berchem, Stanleystraat
De straat werd in 1904 aangelegd en genoemd naar Sir Henry 
Stanley (1841-1904), de Engels Afrikareiziger die door Leopold II 
belast werd met de exploratie van het gebied rond de 
Congostroom. In 1871 vond hij de verloren gewaande 
missionaris David Livingstone (livingstoniet) terug in Afrika.

Het mineraal stanleyiet werd in 1980 naar hem vernoemd.

https://goo.gl/maps/Khiw8n3PS3wBSFCA8
https://www.mindat.org/min-3746.html
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/11877
https://www.mindat.org/min-2424.html
https://www.mindat.org/min-3746.html


Kaart Geleegweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Antwerpen - Wilrijk, Geleegweg

Een geleeg is een steenbakkerij.

https://goo.gl/maps/uefeCR8PMuj5TCki9


Kaart Schaliemolenstraat
Informatie Molenstenen op de Bist - Wilrica
© Foto’s Hugo Bender

Antwerpen - Wilrijk, Schaliemolenstraat 

De ‘Nieuwe Schaliemolen’ bevond zich op de hoek van de 
Jules Moretuslei en de huidige Schaliemolenstraat. Schaliën 
uit leisteen worden gebruikt voor dakbedekking maar de 
schaliën die de molenromp bekleedden waren uit hout. 

https://goo.gl/maps/3YHbC8SnBxS2nHK99
https://www.wilrica.be/molenstenen-op-de-bist/


Kaart Zinkhoevelaan
Mineraal zink
Informatie Pers. mededeling Gilbert Van Nuffel, Kring voor Heemkunde Wilrica, ‘Wilryck, straten en pleinen’ Gilbert Van Nuffel, 2017
© Foto’s Hugo Bender

Antwerpen - Wilrijk, Zinkhoevelaan
Vanaf de 19de eeuw werd de Perckhoeve, omwille van de 
aangebrachte dakbedekking, de Zinkhoeve genoemd. De straat-
naam daarnaar verwijzend werd ingevoerd sinds 5 oktober 1932.

De Perckhoeve was één van de oudste hoeves van de Sint-
Michielsabdij en werd reeds vermeld in 1157. De percelen lagen 
ter hoogte van de Laarstraat en Berkenlaan. Het toponiem 
“perck” betekent een omsloten, omheinde ruimte. Vermoedelijk 
werden de gronden rond de hoeve als een gesloten jachtterrein 
gebruikt.

.

zandgelaagdheid in een bouwput in de straat (november 2020)

https://goo.gl/maps/CLzdtzjaiuky5ub89
https://www.mindat.org/min-4405.html
https://www.wilrica.be/


Kaart Koolhofstraat
Informatie Parkwijk De Vallaer - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Antwerpen - Wilrijk, Koolhofstraat

De sociale woonwijk De Vallaer werd gebouwd 
tijdens de jaren 1950.

https://goo.gl/maps/RqvSL4QpjEYC1PWm7
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/302583


Antwerpen - Hoboken, Curiestraat

De Curiestraat is genoemd naar Pierre en 
Marie Curie-Skłodowska die baanbrekend 
werk uitvoerden ivm radioactiviteit. Samen 
kregen zij daarvoor de Nobelprijs 
natuurkunde in 1903. Marie Skłodowska
kreeg bovendien in 1911 nog de Nobelprijs 
scheikunde voor de ontdekking van radium 
en polonium.

Naar hen werden de mineralen curiet en 
sklodowskiet genoemd.

Kaart Curiestraat
Mineraal curiet - Pb3(UO2)8O8(OH)6 · 3H2O  en sklodowskiet - Mg(UO2)2(SiO3OH)2 · 6H2O
Informatie Pers. mededeling Jaak Bormans, Heemkundige Kring Hobuechen 1135
© Foto’s Hugo Bender

https://www.mindat.org/min-1197.html
https://www.mindat.org/min-3681.html
https://goo.gl/maps/Yt3GCQDUuNnH15y29
https://www.mindat.org/min-1197.html
https://www.mindat.org/min-3681.html
http://www.hobuechen.be/


Antwerpen - Hoboken, Edisonstraat
De Edisonstraat in de tuinwijk Moretusburg
werd aangelegd vanaf 1949.

Het mineraal edisoniet werd genoemd 
naar de uitvinder Thomas Alva Edison 
[1847-1931) maar is een synoniem voor 
het mineraal rutiel.  Edisoniet is daarom 
niet meer erkend als mineraalnaam.

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

https://www.mindat.org/min-6169.html
https://www.mindat.org/min-3486.html
https://goo.gl/maps/xt8KMfRcvwfVB4Nc6
https://www.mindat.org/min-6169.html
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/120668


Kaart IJskelderstraat
Mineraal ijs
Informatie Blogspot: De Belvedère van domein Sorghvliedt
© Foto’s Hugo Bender

Antwerpen - Hoboken, IJskelderstraat
Uit de archieven blijkt dat op het domein Sorghvliedt aan de kant van de 
Broydenborglaan zich een ijskelder bevond in de periode voor het aanleggen 
van de landschapstuin. De exacte locatie van deze ijskelder is niet gekend.

In de ijskelders werd in de winter het ijs van de vijvers gestockeerd en gebruik 
voor bewaring van voedsel gedurende de zomer.

IJs en sneeuw zijn bevroren water met een kristallijne structuur, het is een 
echt mineraal, maar moeilijk te bewaren in de verzameling !
Alles over ijs lees je in Geonieuws 2012 - 1 en  Geonieuws 2012 - 2. 

https://goo.gl/maps/17VvxZ3bt5Ubizzt8
https://www.mindat.org/min-2001.html
http://zoveelmeerhoboken.blogspot.com/2016/06/de-belvedere-van-domein-sorghvliedt-1.html
https://www.mindat.org/min-2001.html
https://www.mindat.org/min-2001.html
http://www.mineralogie.be/GN-archief/GN2012-01.pdf
http://www.mineralogie.be/GN-archief/GN2012-02.pdf


Kaart Steenlandlaan
Informatie http://polderstad.be/wp/verklaring-straatnamen/
© Foto’s Hugo Bender

Antwerpen - Hoboken Polderstad, Steenlandlaan

De plaats Steenland lag tegen de Grote Leigracht en werd 
reeds vermeld in een akte van 26.05.1296 van Aleidis Van 
Perwijs als “in bonis nostris Steelandt”.

https://goo.gl/maps/oMQNKgP13vFp9L7w8
http://polderstad.be/wp/verklaring-straatnamen/


Kaart Zandweellaan
Informatie http://polderstad.be/wp/verklaring-straatnamen/
© Foto’s Rik Dillen

Antwerpen - Hoboken Polderstad, Zandweellaan

De Zandweel was een vijver die lag tegen 
de Scheldedijk aan het einde van de 
Scheldelei. Deze vijver vinden we reeds in 
de polderrekening van 12.05.1701 als 
“gegraven Dilft beginnende van ’t 
Botermelck sfatie tot in de Sant Wiel”.

De Zandweel was evenals de meeste welen 
een overblijfsel van een overstroming.

https://goo.gl/maps/TuE6jBNAwgaReMfx6
http://polderstad.be/wp/verklaring-straatnamen/


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

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/P_Antwerpen.html

Meer weten over mineralen ?
Kijk eens op www.minerant.org/MKA/index.html

Antwerpen ?

7/06/22

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
mailto:mka@minerant.org
http://straat.mineralogie.be/P_Antwerpen.html
http://straat.mineralogie.be/P_Antwerpen.html
https://www.minerant.org/MKA/index.html
https://www.minerant.org/MKA/index.html

