
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

2220 Heist-op-den-Berg Kleistraat klei

2220 Steenstraat steen

2220 Steenputstraat steen- & mergelgroeve

2220 Zandvoortstraat zand

2222 Ittegem Saffraanbergstraat zavel

2222 Wiekevorst Leistraat schijn - steen

2222 Wiekevorst Leemstraat leem

2223 Achterheide Schaliehoevestraat schijn - steen

2223 Schriek Zandstraat zand

Mineralogische straten in Heist-op-den-Berg

14/07/21

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/nWFStdKo6aouMGURA
https://goo.gl/maps/rADtyhxJnNEF4g699
https://goo.gl/maps/DBULK1acvz99mEEU7
https://goo.gl/maps/NRNcb5fhm3myh4uN6
https://goo.gl/maps/reNFBJJjmf9djTpw7
https://goo.gl/maps/kE5nc77qB6gKtfjX9
https://goo.gl/maps/2x6HXHXeayJVYX4b9
https://goo.gl/maps/xJXB9sG6ZkPsUkJs9
https://goo.gl/maps/6gEbK5CZxNVyZW1Y8
https://goo.gl/maps/w5P9JcCfV1adxoydA


Kaart Kleistraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Heist-op-den-Berg, Kleistraat

https://goo.gl/maps/nWFStdKo6aouMGURA


Kaart Steenstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Heist-op-den-Berg, Steenstraat

https://goo.gl/maps/rADtyhxJnNEF4g699


Kaart Steenputstraat
Informatie https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/2773
© Foto’s Hugo Bender

Heist-op-den-Berg, Steenputstraat

De visvijver in de Steenputstraat is een voormalige kleiput.  

De steenbakkerij bevindt zich in de  Hollandstraat 75, en 
dateert uit de 2de helft van de 19de eeuw.

https://goo.gl/maps/DBULK1acvz99mEEU7
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/2773


Kaart Zandvoortstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Heist-op-den-Berg, Zandvoortstraat

https://goo.gl/maps/NRNcb5fhm3myh4uN6


Kaart Saffraanbergstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender 

Heist-op-den-Berg – Itegem, Saffraanbergstraat

Saffraanberg verwijst naar de kleur van de zanden/zavel.

https://goo.gl/maps/reNFBJJjmf9djTpw7


Kaart Leistraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Heist-op-den-Berg – Wiekevorst, Leistraat
De straatnaam verwijst naar de nabije Leibeek, niet naar 
leigesteente dat hier niet voorkomt.  Wel zijn er veel 
kasseien !

https://goo.gl/maps/kE5nc77qB6gKtfjX9


Kaart Leemstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Heist-op-den-Berg – Wiekevorst, Leemstraat

https://goo.gl/maps/2x6HXHXeayJVYX4b9


Kaart Schaliehoevestraat
Informatie Schaliehoevestraat - erfgoed Schaliehoeve - erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Heist-op-den-Berg – Achterheide, Schaliehoevestraat

De straat is genoemd naar de 18de eeuwse
eertijds omgrachte Schaliehoeve.

https://goo.gl/maps/xJXB9sG6ZkPsUkJs9
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/668
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/2911


Kaart Zandstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Heist-op-den-Berg – Schriek, Zandstraat

https://goo.gl/maps/6gEbK5CZxNVyZW1Y8
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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

Heist-op-den-Berg?

14/07/21

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

