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Mineralogische straten in Hemiksem

27/12/21

Het Gilliot & Roelants Tegelmuseum in Hemiksem houdt de herinnering 
levend aan de tegelfabriek, gesticht in 1898 als S.A. Manufactures
Céramiques d’Hemixem Gilliot et Cie. De fabriek was lang de grootste 
tegelproducent van Europa en voerde uit naar alle continenten. 
Meer info – wikipedia en  Gilliot & Roelants Tegelmuseum
Sint-Bernardusabdij, 2620 Hemiksem

2620 Hemiksem Kleidaallaan Kleidaallaan klei

2620 Hemiksem Kleiputweg Kleiputweg kleiput (k)leemput 
leemkuil

2620 Hemiksem Steenbakkerijstraat Steenbakkerijstraat steenbakkerij

2620 Hemiksem Leemweg Leemweg leem

2620 Hemiksem Delvauxstraat Delvauxstraat klei

2620 Hemiksem Zinkvallaan Zinkvallaan schijn - mineraal zink

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/m89uFF1ArMpVckoy8
https://gilliottegelmuseum.be/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gilliot_%26_Roelants_Tegelmuseum
https://gilliottegelmuseum.be/
https://goo.gl/maps/rvPUPGxfm829pxEr9
https://goo.gl/maps/HUGPuz3oB9nrGWrw7
https://goo.gl/maps/XTNrNu6uA8wMMNoq6
https://goo.gl/maps/PtqBrq3HUiqMwEeA9
https://goo.gl/maps/tFSzNyCarQnH3cuQ6
https://goo.gl/maps/uEB3pcLQvxH7VqjQ6
https://www.mindat.org/min-4405.html


Kaart Kleidaallaan
Informatie https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/13683
© Foto’s Hugo Bender

Hemiksem, Kleidaallaan

Reeds in de 14de en 15de eeuw waren er veel 
steenbakkerijen in Hemiksem langs de 
Streekbeek en Callebeek.  In de 18de eeuw 
waren er nog 13 waarvan er nog 1 overbleef op 
het einde van de eeuw.  De laatste 
steenbakkerij verdween in 1945.

In straatnamen vinden we hier nog sporen van 
terug : 

- Kleidaallaan, het verlengde van de 
Cleydaellaan in Aartselaar

https://goo.gl/maps/rvPUPGxfm829pxEr9
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/13683


Kaart Kleiputweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Hemiksem, Kleiputweg

Kleiputwe

https://goo.gl/maps/HUGPuz3oB9nrGWrw7


Kaart Steenbakkerijstraat
Informatie https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/13683
© Foto’s Hugo Bender

Hemiksem, Steenbakkerijstraat

Reeds in de 14de en 15de eeuw waren er veel steenbakkerijen in 
Hemiksem langs de Streekbeek en Callebeek.  In de 18de eeuw 
waren er nog 13 waarvan er nog 1 overbleef op het einde van de 
eeuw.  De laatste steenbakkerij verdween in 1945.

In straatnamen vinden we hier nog sporen van terug : 

- Kleidaallaan, het verlengde van de Cleydaellaan in Aartselaar

- Steenbakkerijstraat (en een bushalte met 
die naam)

- Kleiputweg

- Leemweg

https://goo.gl/maps/XTNrNu6uA8wMMNoq6
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/13683


Kaart Leemweg
Informatie https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/13683
© Foto’s Hugo Bender

Hemiksem, Leemweg

Reeds in de 14de en 15de eeuw waren er veel 
steenbakkerijen in Hemiksem langs de Streekbeek en 
Callebeek.  In de 18de eeuw waren er nog 13 waarvan er nog 
1 overbleef op het einde van de eeuw.  De laatste 
steenbakkerij verdween in 1945.

https://goo.gl/maps/PtqBrq3HUiqMwEeA9
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/13683


Kaart Delvauxstraat
Informatie Annie Vanlaeken, Leo Van Meirvenne, http://www.heymissen.tk/
© Foto’s Hugo Bender

Hemiksem, Delvauxstraat

De Delvauxstraat werd vernoemd naar de familie 
Delvaux, die deze straat samen met andere deed 
openen. Laurent Jozef Delvaux de Saive (uit Brussel) 
koopt de Kruishoeve en landerijen van de Fransen, 
die de abdij goederen verbeurd verklaarden. Zij zijn 
later eigenaar van een steenbakkerij in de buurt van 
de abdij.

Mevrouw douarière Kervijn – Delvaux krijgt de 
autorisatie voor 30 jaar tot het instand houden 
harer 3 bestendige steenbakkerijen ten noorden 
van de glasfabriek. Door erfenis komen zij ook in 
het bezit van het Tolhuis in Schelle in 1834.

Mevrouw Kervijn – Delvaux krijgt in 1896 de 
machtiging voor het oprichten van 6 straten, 
waaronder : rue de Saunier en rue Delvaux.

https://goo.gl/maps/tFSzNyCarQnH3cuQ6
http://www.heymissen.tk/


Hemiksem, Zinkvallaan

Een Sincfal (of Zinkval) is een gebied van stroomgeulen en 
schorren.  De Zinkvallaan verwijst dus niet naar zink.

Kaart Zinkvallaan
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/uEB3pcLQvxH7VqjQ6
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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

Hemiksen ?

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

