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2920 Kalmthout IJzerenwegstraat spoorweg ijzer

2920 Kalmthout Potterijlaan steenbakkerij

2920 Kalmthout Schaliënberglaan steenbakkerij

2920 Kalmthout Leemdreef leem

2920 Nieuwmoer Steenbakkerijstraat steenbakkerij

2920 Nieuwmoer Zilverenhoeksteenweg schijn - mineraal zilver

2920 Achterbroek Stofzandstraat zand

2920 Achterbroek Zandstraat zand

2920 Heide Canadezenlaan zand

2920 Heide Rodeweg steenbakkerij

2920 Heide Zavelbaantje zavel

Mineralogische straten in Kalmthout

1/11/22

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/jPYrE6gKPefckvxa9
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://goo.gl/maps/2T3idNNqGoqyYs1q8
https://goo.gl/maps/KPagQ1JPyKA7SH216
https://goo.gl/maps/CaridC8ypCNUYBNm6
https://goo.gl/maps/pV38sK7RsrJaNUoK7
https://goo.gl/maps/wLth2JUWG24JHdMP8
https://www.mindat.org/min-3664.html
https://goo.gl/maps/MAKefdeMp4svsGd16
https://goo.gl/maps/JMhdE3r64kSyPTyXA
https://goo.gl/maps/UChweJmmHgqukT5R9
https://goo.gl/maps/GUQqcUSKc43PnA4v6
https://goo.gl/maps/zLrL5dwXv2ok4Atc8
https://goo.gl/maps/uuBWHFTSG8DVknby9


Kaart IJzerenwegstraat
Mineraal ijzer
© Foto’s Hugo Bender

Kalmthout, IJzerenwegstraat

2x de ijzerenweg in beeld …

https://goo.gl/maps/jPYrE6gKPefckvxa9
https://www.mindat.org/min-2047.html


Kaart Potterijlaan
Informatie Jan Franken, https://www.oudheidkundigekringkalmthout.be/

Foto’s vroegere steenbakkerij Heide : https://www.oudheidkundigekringkalmthout.be/heide/steenbakkerij
© Foto’s Hugo Bender

Kalmthout, Potterijlaan
De straatnamen Potterijlaan en Schaliënbergstraat verwijzen 
naar een pottenbakkerij die in de 17de eeuw op het grondgebied 
van de huidige villa Erica (Kapellensteenweg) stond.

https://goo.gl/maps/2T3idNNqGoqyYs1q8
https://www.oudheidkundigekringkalmthout.be/
https://www.oudheidkundigekringkalmthout.be/heide/steenbakkerij


Kaart Schaliënberglaan
Informatie Jan Franken, https://www.oudheidkundigekringkalmthout.be/
© Foto’s Hugo Bender

Kalmthout, Schaliënberglaan

De straatnamen Schaliënbergstraat en Potterijlaan verwijzen 
naar een pottenbakkerij die in de 17de eeuw op het grondgebied 
van de huidige villa Erica (Kapellensteenweg) stond.

https://goo.gl/maps/KPagQ1JPyKA7SH216
https://www.oudheidkundigekringkalmthout.be/


Kaart Leemdreef
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Kalmthout, Leemdreef

De eerste 60 m van de Leemdreef behoren tot Kalmthout, verder is 
het Wuustwezel.  Te weinig voor een straatnaambord.

Kalmthout

Wuustwezel

https://goo.gl/maps/CaridC8ypCNUYBNm6
http://straat.mineralogie.be/P_Antwerpen/Ant_Wuustwezel.pdf


Kaart Steenbakkerijstraat
Informatie Jan Franken, https://www.oudheidkundigekringkalmthout.be/
© Foto’s Hugo Bender en https://www.oudheidkundigekringkalmthout.be/

Kalmthout - Nieuwmoer, Steenbakkerijstraat

De steenbakkerij op Nieuwmoer 
werd opgestart door Charel 
Bohez in 1925. Hij had een hoeve 
gekocht in de Kroonstraat 
(Marijnenvennen). De kleiputten 
en de fabriek lagen iets verder 
tegen de Steenbakkerijstraat 
(kant Wuustwezelsesteenweg). 
De uitbating stopte in 1936. De 
laatste uitbater was Hennekam.

Er was ook een steenbakkerij in 
Achterbroek tegen de 
Kalmthoutsesteenweg (Den 
Duffelaer) in werking van 1926 
tot 1935. 

https://goo.gl/maps/pV38sK7RsrJaNUoK7
https://www.oudheidkundigekringkalmthout.be/
https://www.oudheidkundigekringkalmthout.be/


Kaart Zilverenhoeksteenweg
Mineraal zilver
© Foto’s Hugo Bender

Kalmthout - Nieuwmoer, Zilverenhoeksteenweg
Zilver als mineraal zal hier wel niet te 
vinden zijn …

Gedegen zilver, Himmelsfürst, 
Freiberg, Saksen (D), 
verzameling 
terra mineralia, 
foto Hugo Bender

https://goo.gl/maps/wLth2JUWG24JHdMP8
https://www.mindat.org/min-3664.html
https://www.mindat.org/min-3664.html


Kaart Stofzandstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Kalmthout – Achterbroek, Stofzandstraat

https://goo.gl/maps/MAKefdeMp4svsGd16


Kaart Zandstraat
Informatie https://www.hln.be/in-de-buurt/kalmthout/zandstraat-is-de-slimste-straat-van-achterbroek~a078e16d/
© Foto’s Hugo Bender

Kalmthout – Achterbroek, Zandstraat

De strafste Zandstraat van ‘t land !

https://goo.gl/maps/JMhdE3r64kSyPTyXA
https://www.hln.be/in-de-buurt/kalmthout/zandstraat-is-de-slimste-straat-van-achterbroek~a078e16d/


Kalmthout, Canadezenlaan
De huidige Canadezenlaan heette tot 1946 ‘Zandstraat’.  De nieuwe 
straatnaam eert de Canadese troepen die de gemeente bevrijdden op 
het einde van de 2de wereldoorlog.

Kaart Canadezenlaan
Informatie Een bloedige bevrijding - liberationroute
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/UChweJmmHgqukT5R9
http://www.liberationroute.com/nl/stories/144/een-bloedige-bevrijding


Kaart Rodeweg
Informatie Jan Franken, https://www.oudheidkundigekringkalmthout.be/
© Foto’s Hugo Bender en https://www.oudheidkundigekringkalmthout.be/

Kalmthout - Heide, Rodeweg

De Rodeweg dankt zijn naam aan het steengruis dat 
er gestort werd afkomstig van de steenbakkerij Van 
Damme die van 1904 tot 1936 actief was tussen de 
Rodeweg en Bakkersdreef.

In 1860 ontstonden de militaire steenbakkerijen 
Pauwels voor de bouw van de forten van de 
Brialmontvestingen rond Antwerpen.  Deze waren 
gelegen aan de grens Heide-Kapellenbos.  De vijver 
op de hoek Missiehuislei-Kapellensteenweg is er 
nog een restant van.  Rond 1900 werden de 
kleiputten aan de Withoef als zwemvijver gebruikt 
en stimuleerden daarmee het ontstaan van het 
toerisme in Heide.

Steenbakkerijen Pauwels 1875

https://goo.gl/maps/GUQqcUSKc43PnA4v6
https://www.oudheidkundigekringkalmthout.be/
https://www.oudheidkundigekringkalmthout.be/


Kaart Zavelbaantje
Informatie SC20190318 besluitenlijst.pdf
© Foto’s Hugo Bender

Kalmthout - Heide, Zavelbaantje

Het Zavelbaantje tussen het 
natuureducatief centrum De Vroente
(Kalmthoutse Heide) en de Guido 
Gezellelaan kreeg zijn naam door het 
gemeentebesluit van 18 maart 2019.

https://goo.gl/maps/zLrL5dwXv2ok4Atc8
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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

Kalmthout ?

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

