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Mineralogische straten in Hoogstraten

1/11/22

2320 Hoogstraten Leemakker leem

2320 Hoogstraten Leemstraat leem

2320 Hoogstraten Koolhof kool

2320 Hoogstraten Pottenbakkersstraat steenbakkerij

2320 Hoogstraten Steenbakkersstraat steenbakkerij

2320 Hoogstraten Tinnenpotstraat schijn - mineraal tin

2320 Hoogstraten Kleistraat klei

2321 Meer Zandbergstraat zand

2321 Meer Luxemburgstraat naamgever plaats luxembourgiet

2323 Wortel Zandstraat zand

2328 Meerle Leembeek leem

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/g7PcSMyGgWfqjrEh7
https://goo.gl/maps/2Utw6vR1mum1NxcC9
https://goo.gl/maps/rkMvBLguGKSLReJE9
https://goo.gl/maps/jvcW4NAqHAbdCQAN7
https://goo.gl/maps/svpZ84p5JuQoZQtn9
https://goo.gl/maps/4tPozpEJiGwpFKJs5
https://goo.gl/maps/Do9PTY44R4Wxr8HD7
https://www.mindat.org/min-3965.html
https://goo.gl/maps/Th7XqKwm5n88NQx16
https://goo.gl/maps/9HdTsktNg2KKFDGS9
https://goo.gl/maps/t2MJJ28MN7vAr9Cx7
https://www.mindat.org/min-53538.html
https://goo.gl/maps/tk2BbCotSpvPTqDR6
https://goo.gl/maps/sLGf2FqaHgEeLS2v9


Kaart Leemakker
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Hoogstraten, Leemakker

https://goo.gl/maps/2Utw6vR1mum1NxcC9


Kaart Leemstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Hoogstraten, Leemstraat

https://goo.gl/maps/rkMvBLguGKSLReJE9


Kaart Koolhof
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Hoogstraten, Koolhof

https://goo.gl/maps/jvcW4NAqHAbdCQAN7


Kaart Pottenbakkersstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Hoogstraten, Pottenbakkersstraat

https://goo.gl/maps/svpZ84p5JuQoZQtn9


Kaart Steenbakkersstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Hoogstraten, Steenbakkersstraat

https://goo.gl/maps/4tPozpEJiGwpFKJs5


Kaart Tinnenpotstraat
Mineraal tin
Informatie Pers. mededeling Piet Van Deun, Museum Hoogstraten
© Foto’s Hugo Bender

Hoogstraten, Tinnenpotstraat

De straatnaam verwijst naar de boek- en papierhandel De Tinnenpot die hier gevestigd was.  
De straat werd in de 50’er jaren aangelegd.  Het huis is afgebroken. 

Gedegen tin komt in de natuur voor als een mineraal maar meestal is tin geoxideerd en dan 
het mineraal cassiteriet. 

https://goo.gl/maps/Do9PTY44R4Wxr8HD7
https://www.mindat.org/min-3965.html
http://www.hoogstraten.be/museum
https://www.erfgoedbankhoogstraten.be/php/trefwoord1C.php?trefwoord=tinnen+pot
https://www.mindat.org/min-3965.html
https://www.mindat.org/min-917.html


Kaart Kleistraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Hoogstraten, Kleistraat

https://goo.gl/maps/Th7XqKwm5n88NQx16


Kaart Zandbergstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Hoogstraten – Meer, Zandbergstraat

`

https://goo.gl/maps/9HdTsktNg2KKFDGS9


Kaart Luxemburgstraat
Mineraal luxembourgiet
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Hoogstraten – Meer, Luxemburgstraat
Het mineraal luxembourgiet is naar de hoofdstad van het 
Groot-Hertogdom Luxemburg genoemd.  Verschillende andere 
straten in dit industrieterrein verwijzen ook naar steden.

https://goo.gl/maps/t2MJJ28MN7vAr9Cx7
https://www.mindat.org/min-53538.html
https://www.mindat.org/min-53538.html


Kaart Zandstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Hoogstraten – Wortel, Zandstraat

https://goo.gl/maps/tk2BbCotSpvPTqDR6


Kaart Leembeek
Informatie https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/14407

Kasteel Lembeek : https://www.erfgoedbankhoogstraten.be/beeldbank/D-POSTKAART-0142.jpg
© Foto’s Hugo Bender

Hoogstraten – Meerle, Leembeek

De wijk heet Lembeek en in 
Baarle-Nassau (NL) heet de 
straat Lijmbeek.  Of de 
straatnaam naar leem verwijst 
is niet helemaal zeker.

https://goo.gl/maps/sLGf2FqaHgEeLS2v9
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/14407
https://www.erfgoedbankhoogstraten.be/beeldbank/D-POSTKAART-0142.jpg
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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

Hoogstraten ?

1/11/22

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

