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Mineralogische straten in Beerse

27/12/21

De steenbakkerijen waren een belangrijke industrie in Beerse.  
Talrijke straatnamen verwijzen daar nog naar.  De grote kleiputten 
liggen nu in het natuurgebied De Huffelen.  Langs het kanaal 
Dessel-Turnhout-Schoten werden de stenen getransporteerd.
Het heemkundig museum Tempelhof in Beerse heeft een 
verzameling die aan dit verleden herinnert.  Het kan virtueel 
bezocht worden : http://www.devlierbes.be/. 

2340 Beerse IJzerstraat IJzer - WOI herdenking ijzer

2340 Beerse Leemstraat leem

2340 Beerse Steenovenstraat steenbakkerij

2340 Beerse Paddesteenstraat steen

2340 Beerse Zandstraat zand

2340 Beerse Steenbakkersdam steenbakkerij

2340 Beerse Kleiputstraat kleiput (k)leemput

2340 Beerse Sint-Barbarastraat mijnbouw

2340 Beerse Stenen Brug schijn - steen

2340 Vlimmeren Klampovenstraat steenbakkerij

2340 Vlimmeren Klinkerstraat klinkaart

2340 Vlimmeren Zilvereind schijn - mineraal zilver

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/FeWw5jVbEYXUtfDg7
http://www.devlierbes.be/
https://goo.gl/maps/8fkovgC3Ea7hjX3Z7
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://goo.gl/maps/WR6bV6nk6Ctsh7NH7
https://goo.gl/maps/XwnngmvhdjcWz5WJ6
https://goo.gl/maps/USR7TZEHfx7GHg4r6
https://goo.gl/maps/LghiDDYJWmrx5PjRA
https://goo.gl/maps/YbACySo47vr4PtKc9
https://goo.gl/maps/MomXNnFPW5fGmLvZA
https://goo.gl/maps/XCiFaADxCSg36Rpp8
https://goo.gl/maps/QeQHfZNuNgWBFh9a7
https://goo.gl/maps/KWaw1tyAJbB5N7kr7
https://goo.gl/maps/HL1jH6gNHrseHPhn8
https://goo.gl/maps/QpqDTipCPnmKuUkp8
https://www.mindat.org/min-3664.html


Beerse, IJzerstraat
Het mineraal ijzer in zuivere vorm is hoofdbestanddeel van ijzermeteorieten. In de aardkorst is zuiver 
ijzer een zeldzaamheid, het is bijna altijd in een gebonden toestand (oxide, sulfide etc).  

De straatnaam verwijst naar de rivier de IJzer en werd toegekend in herdenking van de WO I. Ook drie 
andere straten werden toen hernoemd : Vredestraat, Vrijwilligersstraat en Albertstraat. 

Kaart IJzerstraat
Mineraal ijzer
Informatie Pers. mededeling Ruben Verheyen & Leo Dignef, http://www.devlierbes.be/
© Foto’s Hugo Bender

https://www.mindat.org/min-2047.html
https://goo.gl/maps/8fkovgC3Ea7hjX3Z7
https://www.mindat.org/min-2047.html
http://www.devlierbes.be/


Beerse, Leemstraat

Kaart Leemstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/WR6bV6nk6Ctsh7NH7


Beerse, Steenovenstraat

De eerste steenbakkerij in Beerse werd hier 
in 1830 opgericht door burgemeester 
Bastyns.

Kaart Steenovenstraat
Informatie https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/1483
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/XwnngmvhdjcWz5WJ6
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/1483


Beerse, Paddesteenstraat

Een paddesteen is een misbaksel, enkele voorbeelden :

• paddesteen

• paddesteen

Kaart Paddesteenstraat
Informatie Heemkundig Museum Tempelhof
© Foto’s Hugo Bender

https://www.erfgoedbanknoorderkempen.be/Detail/objects/HMT7094
https://www.erfgoedbanknoorderkempen.be/Detail/objects/HMT7095
https://goo.gl/maps/USR7TZEHfx7GHg4r6
http://www.devlierbes.be/


Beerse, Zandstraat

Kaart Zandstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/LghiDDYJWmrx5PjRA


Beerse, Steenbakkersdam

Kaart Steenbakkersdam
Informatie Heemkundig Museum Tempelhof

https://www.erfgoedbanknoorderkempen.be/Detail/objects/HMT7127
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/YbACySo47vr4PtKc9
http://www.devlierbes.be/
https://www.erfgoedbanknoorderkempen.be/Detail/objects/HMT7127


Beerse, Kleiputstraat

Kaart Kleiputstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/MomXNnFPW5fGmLvZA


Beerse, Sint-Barbarastraat

Sint-Barbara is de patroonheilige van de mijnwerkers.

Kaart Sint-Barbarastraat
Informatie Sint Barbara
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/XCiFaADxCSg36Rpp8
https://nl.wikipedia.org/wiki/Barbara_van_Nicomedi%C3%AB


Beerse, Stenen Brug

De ‘Pont de Beersse’ over de Laakbeek aan de grens 
Beerse/Vosselaar staat aangeduid op de Vandermaelenkaart
(1846-54). De weg was sinds de middeleeuwen en mogelijk 
reeds van in de Romeinse tijd een verbindingsweg tussen 
Turnhout en Brecht. 

Kaart Stenen Brug
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

http://straat.mineralogie.be/P_Antwerpen/Ant_Vosselaar.pdf
https://goo.gl/maps/QeQHfZNuNgWBFh9a7


Beerse – Vlimmeren, Klampovenstraat

Een klampoven is een vierkante oven waarin klampsteen 
werd gebakken.

Kaart Klampovenstraat
Informatie Baksteenovens : http://www.restauratieambacht.be/index.php?option=com_content&task=view&id=742&Itemid=1211
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/KWaw1tyAJbB5N7kr7
http://www.restauratieambacht.be/index.php?option=com_content&task=view&id=742&Itemid=1211


Beerse – Vlimmeren, Klinkerstraat

Klinkerstraat : geen huizen, geen straatbord …

Kaart Klinkerstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/HL1jH6gNHrseHPhn8


Beerse – Vlimmeren, Zilvereind

De straatnaam verwijst naar Zilvereind, een gehucht van Vlimmeren.

Kaart Zilvereind
Mineraal zilver
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/QpqDTipCPnmKuUkp8
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/P_Antwerpen.html

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

Beerse ?

27/12/21

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

