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2200 Herentals IJzergieterijstraat ijzerverwerking ijzer

2200 Herentals Leemputten kleiput (k)leemput

2200 Herentals Zandstraat zand

2200 Herentals Zavelbosstraat zavel

2200 Herentals Steenstraat steen

2200 Herentals Zavelheide zavel

2200 Herentals Zavelstraat zavel

2200 Herentals Zeelputten andere

2200 Veldhoven Veldhoven steenbakkerij

2200 Wolfstee Diamantstraat mineraal diamant

2200 Wolfstee Saffierstraat mineraal saffier, variëteit van korund

2200 Noorderwijk Steenovens steenbakkerij

2200 Noorderwijk Zandkapelweg zand

2200 Noorderwijk Zandhoevestraat zand

2200 Noorderwijk Zandkuil zandgroeve

Mineralogische straten in Herentals

27/12/21

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/oY26guSLdUUYs3a38
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://goo.gl/maps/fZG2Hxi89t2Jpq8e6
https://goo.gl/maps/j1Rp2TDLhzuxezPg7
https://goo.gl/maps/B3GS9MzxXbn3i2jR6
https://goo.gl/maps/rBFjiWQ33zAr1SX2A
https://goo.gl/maps/sURrkofWmkfSHJ7a8
https://goo.gl/maps/1wyzuuqooiFPAWsc9
https://goo.gl/maps/tDLF3TDeemK9i6wK9
https://goo.gl/maps/RzbPx9ULKs9bCgB68
https://goo.gl/maps/5EN9n83V5juc6mJBA
https://www.mindat.org/min-1282.html
https://goo.gl/maps/fb1Uhd7Bcs77x8HRA
https://www.mindat.org/min-3529.html
https://goo.gl/maps/kGbPuGBhcfcFDpxU9
https://goo.gl/maps/NCCTnA4SFQeqHYXS7
https://goo.gl/maps/eS5ggUAwUinPayoj9
https://goo.gl/maps/X8i3UFkYoA3U5ZV8A
https://goo.gl/maps/cpEmoiKNo6J9nHwYA


Kaart IJzergieterijstraat
Mineraal ijzer
Informatie Willy Geboes, Herentaldum, Herentalse Kring voor Geschiedenis en Heemkunde
© Foto’s Hugo Bender

Herentals, IJzergieterijstraat

De straatnaam kent haar oorsprong van de 
ijzergieterij (en scheepswerf) 'IJzergieterij en 
Smederij Van Aerschot' (zie ook) die er einde 19de -
begin 20ste eeuw gevestigd was. De volkse benaming 
van dit bedrijf was 'De Zaat'. Het bedrijf werd later 
verdergezet door een Zwitserse fabrikant en 
wereldspeler van betonmachines Hans Moser.

Bij gemeenteraadsbeslissing van 7 augustus 1956 
werd de straatnaam officieel toegekend.

https://goo.gl/maps/oY26guSLdUUYs3a38
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://blog.hgk.be/
https://www.hgk.be/evenementen/vanaerschot.php
https://www.stapperloot.be/van-aerschot-kempische-ijzergieterij-en-smederij/


Kaart Leemputten
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Herentals, Leemputten

https://goo.gl/maps/fZG2Hxi89t2Jpq8e6


Kaart Zandstraat
Informatie Willy Geboes, Herentaldum, Herentalse Kring voor Geschiedenis en Heemkunde
© Foto’s Hugo Bender

Herentals, Zandstraat
De Zandstraat is de voornaamste winkelstraat in Herentals.  
Reeds in 1296 werd deze naam vermeld. In 1370 schreef men 
'Zandstrate’, in 1611 lezen we 'Sandtstrate’. In 1846 vermeldt 
het bevolkingsregister 'Zandstraat’.

Het betreft een straat, 352m lang, die loopt van de Grote 
Markt tot aan de Zandpoort (1441).

https://goo.gl/maps/j1Rp2TDLhzuxezPg7
https://blog.hgk.be/
https://www.hgk.be/foto.php?foto=grotemarkt
https://www.hgk.be/foto.php?foto=zandpoort


Kaart Zavelbosstraat
Informatie Willy Geboes, Herentaldum, Herentalse Kring voor Geschiedenis en Heemkunde
© Foto’s Hugo Bender

Herentals, Zavelbosstraat
In de 'Lijst der Buurtwegen' wordt de 'Zavelboschstraat' vermeld 
volgen Atlas van 1845. De naam Zavelbos is waarschijnlijk veel 
ouder. Bij gemeenteraadsbeslissing van 29 december 1959 kreeg 
de straat haar officiële naam Zavelbosstraat. 

Een duidelijke naamsverklaring is er niet. Waarschijnlijk 
historisch ‘bosrijk gebied op zavelgrond’ ?

https://goo.gl/maps/B3GS9MzxXbn3i2jR6
https://blog.hgk.be/


Kaart Steenstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Herentals, Steenstraat

https://goo.gl/maps/rBFjiWQ33zAr1SX2A


Kaart Zavelheide
Informatie Willy Geboes, Herentaldum, Herentalse Kring voor Geschiedenis en Heemkunde
© Foto’s Hugo Bender

Herentals, Zavelheide

In 1631 en 1947 vinden we al de naam 
'Savelheide' (Toponymie door J. Van 
Orshaegen - 1947). De straat begint aan de 
Zavelbosstraat en kreeg definitief haar naam 
door de gemeenteraadsbeslissing d.d. 
13.09.2010.

https://goo.gl/maps/sURrkofWmkfSHJ7a8
https://blog.hgk.be/


Kaart Zavelstraat
Informatie https//loket.onroerenderfgoed.be   2.2016G172_Resultaten.pdf
© Foto’s Hugo Bender

Herentals, Zavelstraat
De archeologische 

opgravingen in een bouwput 
geven een goed beeld van de 
ondergrond die tot de 
straatnaam aanleiding gaf.

https://goo.gl/maps/1wyzuuqooiFPAWsc9


Kaart Zeelputten
Informatie Willy Geboes, Herentaldum, Herentalse Kring voor Geschiedenis en Heemkunde
© Foto’s Hugo Bender

Herentals, Zeelputten

In 1476 wordt deze straatnaam reeds 
vernoemd (Toponymie door J. Van 
Orshaegen - 1947). De oorsprong van de 
naam is niet bekend. De gemeenteraad 
van 2.08.1974 bevestigde officieel deze 
straatnaam.

https://goo.gl/maps/tDLF3TDeemK9i6wK9
https://blog.hgk.be/


Kaart Veldhoven
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Herentals – Veldhoven, Veldhoven

In een veldoven werden bakstenen gebakken.

https://goo.gl/maps/RzbPx9ULKs9bCgB68


Kaart Diamantstraat
Mineraal diamant
© Foto’s Hugo Bender

Herentals - Wolfstee, Diamantstraat

De straatnaam dateert uit de tachtiger jaren en werd allicht 
toegekend verwijzend naar de talrijke diamantslijperijen die 
in de Kempen gevestigd waren.

https://goo.gl/maps/5EN9n83V5juc6mJBA
https://www.mindat.org/min-1282.html


Kaart Saffierstraat
Mineraal saffier, variëteit van korund
© Foto’s Hugo Bender

Herentals - Wolfstee, Saffierstraat

https://goo.gl/maps/fb1Uhd7Bcs77x8HRA
https://www.mindat.org/min-3529.html


Kaart Steenovens
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Herentals – Noorderwijk, Steenovens

https://goo.gl/maps/kGbPuGBhcfcFDpxU9


Kaart Zandkapelweg
Informatie Zandkapel - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Herentals – Noorderwijk, Zandkapelweg
Straatnaam genoemd naar de barokke ‘Kapel van Onze-
Lieve-Vrouw op ‘t Zand’ opgericht in 1667-1677.

https://goo.gl/maps/NCCTnA4SFQeqHYXS7
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/47273


Kaart Zandhoevestraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Herentals – Noorderwijk, Zandhoevestraat

https://goo.gl/maps/eS5ggUAwUinPayoj9


Kaart Zandkuil
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Herentals – Noorderwijk, Zandkuil

https://goo.gl/maps/X8i3UFkYoA3U5ZV8A
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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

Herentals ?

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

