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Mineralogische straten in Essen

27/12/21

2910 Horendonk Steenpaal steen

2910 Hoek Zandfort zand

2910 Heikant Leemstraat leem

2910 Heikant Korte Leemstraat leem

2910 Wildert Steenovenstraat steenbakkerij

2910 Wildert Kleiputtenlaan kleiput (k)leemput

2910 Wildert Tichelrei steenbakkerij

2910 Wildert Leemputten kleiput (k)leemput

2910 Wildert Duinzandlaan zand

2910 Wildert Zandstraat zand

2910 Wildert Zavelpad zavel

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/MXGDRsxmo4hhUYH19
https://goo.gl/maps/4BpdEZynM5eNHCri8
https://goo.gl/maps/KCy7hXPYeZaMogFV8
https://goo.gl/maps/KNDFzxTFHwFoVCFB6
https://goo.gl/maps/RR6LKHNyvs7qKpeH8
https://goo.gl/maps/G1xhAUgF21kpQnvn8
https://goo.gl/maps/QY2kkcZNv3ay5Q7w8
https://goo.gl/maps/7tm5GVyvKSZ3yVAR7
https://goo.gl/maps/7MVAtnpKYxoKhZTm9
https://goo.gl/maps/CU1LdME91uTyz6EdA
https://goo.gl/maps/SL9FFdPqcgKSzfMj6
https://goo.gl/maps/KAgrnf4vQZwYezDH8


Kaart Steenpaal
Informatie Pers. mededeling Frans Schrauwen, Heemkundige Kring Essen
© Foto’s Hugo Bender

Essen - Horendonk, Steenpaal
De straat Steenpaal loopt met dezelfde naam door over de 
Nederlandse grens in Rucphen.  De straatnaam verwijst naar 
de oude grenspaal.  De benaming komt reeds voor in het 
Cijnsboek van 1654 f° 53: ‘over Overdae bij Steenpaal’.

B

NL

https://goo.gl/maps/4BpdEZynM5eNHCri8


Kaart Zandfort
Informatie Pers. mededeling Frans Schrauwen, Heemkundige Kring Essen
© Foto’s Hugo Bender

Essen - Hoek, Zandfort

Zandfort, oudere schrijfwijze Santfoort is een duidelijke 
vervorming van zandvoort. Dit is een doorwaadbare plaats 
met zandige bodem.

https://goo.gl/maps/KCy7hXPYeZaMogFV8


Kaart Leemstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Essen - Heikant, Leemstraat

https://goo.gl/maps/KNDFzxTFHwFoVCFB6


Kaart Korte Leemstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Essen - Heikant, Korte Leemstraat

https://goo.gl/maps/RR6LKHNyvs7qKpeH8


Kaart Steenovenstraat
Informatie Steenbakkerij De Wildert - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Essen - Wildert, Steenovenstraat
Steenbakkerij ‘De Wildert’ in de Steenovenstraat van het gehucht 
Wildert (Essen) werd opgericht in 1900 door J. Kenis. Het is 
momenteel een KMO zone.

De grote kleiput en enkele kleinere putten zijn nog terug te vinden 
aan de Vijverlaan in het natuurgebied “Wildertse Duintjes”.  De 
grote afgraving links op de luchtfoto is terug bebost.  In de 
‘Leemputten’ zijn er nog een 10-tal droge putten en vijvers tussen 
de bewoning.

Luchtfoto 1971

Steenoven

Kleiput
Kleiput

Leemputten

https://goo.gl/maps/G1xhAUgF21kpQnvn8
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/13093


Kaart Kleiputtenlaan
Informatie Steenbakkerij De Wildert - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Essen - Wildert, Kleiputtenlaan
Kleiputtenlaan in de buurt van de Steenovenstraat.

https://goo.gl/maps/QY2kkcZNv3ay5Q7w8
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/13093


Kaart Tichelrei
Informatie Steenbakkerij De Wildert - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Essen - Wildert, Tichelrei

https://goo.gl/maps/7tm5GVyvKSZ3yVAR7
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/13093


Kaart Leemputten
Informatie Steenbakkerij De Wildert - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Essen - Wildert, Leemputten

In de ‘Leemputten’ achter de voormalige steenoven in de 
Steenovenstraat zijn er nog een 10-tal droge putten en 
vijvers tussen de bewoning.

Luchtfoto 1971

Steenoven

Kleiput
Kleiput

Leemputten

https://goo.gl/maps/7MVAtnpKYxoKhZTm9
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/13093


Kaart Duinzandlaan
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Essen - Wildert, Duinzandlaan

https://goo.gl/maps/CU1LdME91uTyz6EdA


Kaart Zandstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Essen, Zandstraat

De Zandstraat bekeken vanuit het 
tipje van de V-vormige landelijke 
straat.  

Voor de verharding enkele decennia 
geleden was het in droge periodes 
ploeteren met de fiets door het mulle 
zand. Vandaar de straatnaam ? Dan 
was die wel toepasselijk op de meeste 
wegen in deze streek !

https://goo.gl/maps/SL9FFdPqcgKSzfMj6


Kaart Zavelpad
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Essen, Zavelpad
Het vervolg van de Zandstraat noordelijk 
van de Kalmthoutse Steenweg heet 
Zavelpad.

https://goo.gl/maps/KAgrnf4vQZwYezDH8
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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

Essen ?

27/12/21

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
mailto:mka@minerant.org
http://straat.mineralogie.be/P_Antwerpen.html
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