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2440 Ten Aard Zandwaver zand

2440 Oude Aard Aardseweg schijn - zand, zavel

2440 Reivennen Luxemburglaan naamgever plaats luxembourgiet

2440 Elzen Zandhoefstraat zand

2440 Holven St-Barbarastraat mijnbouw

2440 Holven Leemdries leem

2440 Hessie Schalieschuurstraat schijn - steen

2440 Sint-Amands Steentjesblok schijn - steen

2440 Punt Steenovens steenbakkerij

2440 Punt Steenrijt steen

2440 Winkelom Zandstraat zand

2440 Winkelom Steenbergen steen

2440 Bel Zavelstraat zavel

Mineralogische straten in Geel
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http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/XgqtyrHNvVYNxxZ5A
https://goo.gl/maps/kz3MxeHUs4Hd8LFE7
https://goo.gl/maps/FeAZTJ7AH6Pr5XqF9
https://www.mindat.org/min-53538.html
https://goo.gl/maps/P8NDDB8CYnKfTJ396
https://goo.gl/maps/azEH7TX8SaJERyEs6
https://goo.gl/maps/EEg44SPLRGaSb9E3A
https://goo.gl/maps/8kk8hoqHNc4r1FYQ8
https://goo.gl/maps/LPRwTuTqX1uatAoC7
https://goo.gl/maps/BtosDXC6WdRwzv6b9
https://goo.gl/maps/xXSYMjaJz6W6Uxvi9
https://goo.gl/maps/E6NoH53Xjmd2cL297
https://goo.gl/maps/un1ADmEaZog4PdmT6
https://goo.gl/maps/YEAgHHMvhYcTT37T6
https://goo.gl/maps/SxvuAauRNrzs6d3y8


Kaart Zandwaver
Informatie ‘Toponymie van Geel, Boek II’, Karel Cools 2007 ; Kim Lefevere, Stad Geel
© Foto’s Hugo Bender

Geel - Ten Aard, Zandwaver

In 1600 was de benaming ‘santwouwer’, wat 
in 1760 ‘den sandt vyver’ werd en 
momenteel Zandwaver.  Allicht verwijst deze 
‘vijver’ naar een zandwinning of -wassing.

https://goo.gl/maps/XgqtyrHNvVYNxxZ5A


Kaart Aardseweg
Informatie ‘Vergeelde namen’, Karel Cools 2010 ; Kim Lefevere, Stad Geel
© Foto’s Hugo Bender

Geel - Oude Aard, Aardseweg
De Aardseweg is de verbindingsweg tussen de gehuchten 
Nieuwe Aard (nu ‘Ten Aard’) en Oude Aard.  Tot in de 14de eeuw 
was een ‘aard’ minder goede gemeen-schapgrond, in 15-16de

eeuw als weiland voor schapen en vanaf de 18de eeuw al 
bouwland gebruikt.

https://goo.gl/maps/kz3MxeHUs4Hd8LFE7


Kaart Luxemburglaan
Mineraal luxembourgiet
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Geel – Reivennen - Luxemburglaan
Het mineraal luxembourgiet is naar de hoofdstad van het 
Groot-Hertogdom Luxemburg genoemd.

https://goo.gl/maps/FeAZTJ7AH6Pr5XqF9
https://www.mindat.org/min-53538.html
https://www.mindat.org/min-53538.html


Kaart Zandhoefstraat
Informatie ‘Toponymie van Geel, Boek II’, Karel Cools 2007 ; Kim Lefevere, Stad Geel
© Foto’s Hugo Bender

Geel - Elzen, Zandhoefstraat

De Santhoeve wordt al vermeld in 1760, 
later op de Vandermaelenkaart is het 
Zand Hoef.

Vandermaelen kaart 1846-54

https://goo.gl/maps/P8NDDB8CYnKfTJ396


Kaart St-Barbarastraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Geel - Holven, Sint-Barbarastraat
Sint-Barbara is o.a. patroonheilige van 
de mijnwerkers. In Holven woonden 
veel mijnwerkers die in de Limburgse 
mijnen aan de slag waren.

https://goo.gl/maps/azEH7TX8SaJERyEs6


Kaart Leemdries
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Geel - Holven, Leemdries

https://goo.gl/maps/EEg44SPLRGaSb9E3A


Kaart Schalieschuurstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Geel – Hessie, Schalieschuurstraat

Niet echt een schaliëndak, en zeker geen leistenen op de 
schuur.  Vroeger werden ook houten schaliën gebruikt.

https://goo.gl/maps/8kk8hoqHNc4r1FYQ8


Kaart Steentjesblok
Informatie ‘Vergeelde namen’, Karel Cools 2010 ; Kim Lefevere, Stad Geel
© Foto’s Hugo Bender

Geel - Sint-Amands, Steentjesblok

De naam duikt voor het eerst op als ‘stynckens
block’ in 1616.  De straatnaam Steentjesblok 
werd in 1968 toegekend aan de huidige straat.

Nochtans zijn hier geen stenen in de bodem of 
grenspalen en dergelijke waarnaar verwezen 
kan zijn.  Mogelijk is de verklaring : een stuk 
grond (blok) eigendom van een persoon 
Steenke of Steentje waarbij die naam afgeleid 
zou kunnen zijn van (Augu-)Stijn. 

https://goo.gl/maps/LPRwTuTqX1uatAoC7


Kaart Steenovens
Informatie https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/52452
© Foto’s Hugo Bender

Geel - Punt, Steenovens
Het gehucht Punt ligt in een waterrijk gebied waar eertijds klei 
werd gedolven en steenovens waren voor het vervaardigen 
van de "Oevelse steen”.  Verschillend kleiputten kunnen nog 
herkend worden in het landschap.

https://goo.gl/maps/BtosDXC6WdRwzv6b9
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/52452


Kaart Steenrijt
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Geel - Punt, Steenrijt

Een rijt is een beekje.

https://goo.gl/maps/xXSYMjaJz6W6Uxvi9


Kaart Zandstraat
Informatie ‘Toponymie van Geel, Boek II’, Karel Cools 2007 ; Kim Lefevere, Stad Geel
© Foto’s Hugo Bender

Geel - Winkelom, Zandstraat
In 1588 wordt de straat voor het eerst vermeld als Zandstrate, in 
de loop der jaren varieert de spelling over Santstraete, 
Sandtstraete, Sant Straet, Santstrate. 
De straatnaam komt van de zandige bodem, nu wel verdwenen 
onder het asfalt.

https://goo.gl/maps/E6NoH53Xjmd2cL297


Kaart Steenbergen
Informatie ‘Toponymie van Geel, Boek II’, Karel Cools 2007 ; Kim Lefevere, Stad Geel
© Foto’s Hugo Bender

Geel - Winkelom, Steenbergen
In 1449 is reeds sprake van de ‘steenberch’.  De naam kan 
afgeleid zijn van een verheffing met ijzerzandsteen in de 
bodem maar mogelijk ook verwijzen naar een grenssteen 
met de naburige gemeente Meerhout.

https://goo.gl/maps/un1ADmEaZog4PdmT6


Kaart Zavelstraat
Informatie ‘Toponymie van Geel, Boek II’, Karel Cools 2007 ; Kim Lefevere, Stad Geel
© Foto’s Hugo Bender

Geel - Bel, Zavelstraat

De Zavelstraat kreeg haar naam in 1980.  De 
naam verwijst of naar de zanderige ondergrond 
ofwel naar de wallen die de ‘zavelmeesters’ in 
Bel aanlegden om zandverstuiving uit de duinen 
op de velden te voorkomen.

https://goo.gl/maps/YEAgHHMvhYcTT37T6
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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

Geel ?
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http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
mailto:mka@minerant.org
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