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2850 Boom Klampsteenstraat baksteen tichel pan

2850 Papensteenstraat baksteen tichel pan

2850 Klinkaartstraat klinkaart

2850 De Schorre Kleistraat klei

2850 De Schorre Steenbakkerijenstraat steenbakkerij

2850 Klampovenweg steenbakkerij

2850 Noeveren Blauwe Pan baksteen tichel pan

Mineralogische straten in Boom

22/04/21

De hele Rupelstreek was bezaaid met steenbakkerijen en daar zijn nog vele 
sporen van terug te vinden. 
In Boom-Noeveren zijn er 2 musea i.v.m. de baksteennijverheid :
• ’t Geleeg, Steenbakkerijmuseum van de Rupelstreek,  Noeveren 196, 

Boom, waar je op afspraak een gerestaureerde industriële site kan 
bezoeken.

• EMABB (Ecomuseum en Archief van de Boomse baksteen) Noeveren 
67, Boom waar ‘s zondags om 14.00 rondleidingen worden 
georganiseerd (april-oktober)

Aan EMABB start ook de Tunnelwandeling Noeveren langs historische sites.
Een tweede Tunnelwandeling De Schorre vind je aan Boom-De Schorre.

Steenbakkerijen in Boom - Ten Boome

‘t Geleeg

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/BiVfeverwvyLZXSV8
https://goo.gl/maps/g4WkyRdrKeBDdhd88
https://goo.gl/maps/VSqPzq9BCRTRBzXj9
https://goo.gl/maps/ekewhccUGornFPMj6
https://goo.gl/maps/y5Fay1ZALVqCXybw5
https://goo.gl/maps/3gkiSZWDGYN7bcvi7
https://goo.gl/maps/Nq3wYYx8HgVaekg67
https://goo.gl/maps/d6ULAMcp2FkLbGTU8
http://www.geleeg.be/
http://www.emabb.be/
http://www.toerismerupelstreek.be/wandelen/TR-Tunnel-wandeling-Noeveren.pdf
http://www.toerismerupelstreek.be/wandelen/TR-Tunnel-wandeling-De%20Schorre.pdf
https://tenboome.be/?s=steenbakkerij


Kaart Klampsteenstraat
Informatie Steenbakkerij Leens-Huysmans – Erfgoed Foto's steenbakkerij Leens-Huysmans
© Foto’s Hugo Bender

Boom, Klampsteenstraat
In deze straten bevond zich de steenbakkerij 
Leens-Huysmans met verschillende klampovens en 
droogloodsen.  De kleiputten bevonden zich meer 
zuidwaarts. 

Een fotoreeks over deze steenbakkerij.

Klampstenen zijn bakstenen die handmatig en met 
behulp van een steenklamp worden gemaakt. De 
steenklamp is een houten plaat met de 
steenvormen waarin de klei wordt geperst.

Steenbakkerij Leens-Huysmans voor 1985
https://id.erfgoed.net/afbeeldingen/140853

https://goo.gl/maps/BiVfeverwvyLZXSV8
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/12623
https://youtu.be/8Vez89n-nlg
https://youtu.be/8Vez89n-nlg


Kaart Papensteenstraat
Informatie Steenbakkerij Leens-Huysmans - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Boom, Papensteenstraat
Op de luchtfoto zijn de loodsen van de voormalige steenbakkerij 
Leens-Huysmans duidelijk herkenbaar.

Een papensteen is een Boomse baksteen. De naam verwijst naar de 
Cisterciënzermonniken die midden 13de eeuw begonnen met 
kleiontginning nabij de Sint-Bernardusabdij in Hemiksem.

Luchtfoto zomer, periode1979-90

https://goo.gl/maps/g4WkyRdrKeBDdhd88
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/12623


Kaart Klinkaartstraat
Informatie Steenbakkerij Leens-Huysmans – Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Boom, Klinkaartstraat

Een klinkaart is een hard gebakken steen.

Steenbakkerij Leens-Huysmans voor 1985
https://id.erfgoed.net/afbeeldingen/140852

https://goo.gl/maps/VSqPzq9BCRTRBzXj9
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/12623


Kaart Steenbakkerijenstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Boom – De Schorre, Steenbakkerijenstraat

De Steenbakkerijenstraat ligt vlak bij de grote kleiputten van het huidige 
provinciaal domein De Schorre. 

https://goo.gl/maps/y5Fay1ZALVqCXybw5


Kaart Kleistraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Boom – De Schorre, Kleistraat

Aan de zuidkant van De Schorre ligt tussen De 
Schorre en de Rupel de vertakte ‘Kleistraat’ in een 
moderne woonzone.

https://goo.gl/maps/ekewhccUGornFPMj6


Kaart Klampovenweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Boom, Klampovenweg

Klampoven, oven waarin klampstenen 
werden gebakken.

https://goo.gl/maps/3gkiSZWDGYN7bcvi7


Kaart Blauwe Pan
Informatie Blauwe Pan - Erfgoed Steenbakkerij Frateur - Wikipedia
© Foto’s Hugo Bender

Boom – Hellegat, Blauwe Pan

Reeds in 1346 werd een steenbakkerij 
vermeld op de Blauw Pan.

Rond 1845-47 ontstond er een straat met 
arbeidershuizen.

https://goo.gl/maps/Nq3wYYx8HgVaekg67
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/12143
https://nl.wikipedia.org/wiki/Steenbakkerij_Frateur


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

Boom ?

22/04/21

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

