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2460 Kasterlee t Zand zand

2460 Leempoelen kleiput (k)leemput

2460 Zavelduin zavel

2460 Amberlaan organisch amber

2460 Koolstraat schijn - kool

2460 Zandkot zand

2460 Zandhoef zand

2460 Zandhoefheide zand

2460 Steendrukstraat schijn - steen
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De Kempense Heuvelrug loopt door Herentals, Lichtaart en Kasterlee. 
Tertiaire mariene zanden dagzomen er. De basis van de heuvelrug bestaat 
uit de formatie van Kasterlee (7,5-5,3 miljoen jaar oud) en het 
heuvellichaam zelf bestaat grotendeels uit de formatie van Poederlee (3,6-
2,8 miljoen jaar oud). De formatie van Kasterlee bestaat uit licht 
glauconiethoudende, kleihoudende fijne zanden. De formatie van 
Poederlee bestaat uit licht glauconiethoudende fijne zanden, met 
limonietbanken en fossielen (schelpafdrukken en steenkernen). 

Meer informatie in het boek : Kempense Heuvelrug

Geen wonder dat zoveel straatnamen naar zand verwijzen in deze 
gemeente !

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/2p4DcHpG7tNT2Nos6
https://goo.gl/maps/MCwHYVSrb78hsZGb7
https://goo.gl/maps/7BWrRuJS17iG2jcL8
https://goo.gl/maps/L9aXHnrgfr4Rs9cB7
https://www.mindat.org/min-188.html
https://goo.gl/maps/6Qrh1sdCgFnUQwLg6
https://goo.gl/maps/bHxfwpexrYHS7pze6
https://goo.gl/maps/w6dWavS97jLqkXSs7
https://goo.gl/maps/gCc79junwEexMixZ8
https://goo.gl/maps/2WCAbiqLWXMr6fmb6
https://goo.gl/maps/p6huzFwvQtvDeSwh9
Kempense Heuvelrug
https://www.mindat.org/min-1710.html
https://www.mindat.org/min-1710.html
https://www.mindat.org/min-2402.html
https://rlkgn.be/landschapsvisie-toeristisch-ontwikkelingsplan-kempense-heuvelrug
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2460 Lichtaart Zandstraat zand

2460 Lichtaart Barbarapad mijnbouw

2460 Lichtaart Leistraat schijn - steen

2460 Lichtaart Zavel zavel

2460 Lichtaart Stenenstraat steen

2460 Lichtaart Potaardenberg potaarde

2460 Lichtaart Steenfortstraat steen
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http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/fPxN7nQesWgoVnX59
https://goo.gl/maps/ayibGDcBmnmYWRch6
https://goo.gl/maps/6EzGji37bZ2yRzb78
https://goo.gl/maps/PLJLDbuVr9kKJSoe8
https://goo.gl/maps/EW2WeW2dxHqBtVHC6
https://goo.gl/maps/gLpDuLGiVd9agYLZ8
https://goo.gl/maps/epjFiqxK8ez4UFft6
https://goo.gl/maps/p6huzFwvQtvDeSwh9


Kaart t Zand
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Kasterlee, ‘t Zand

https://goo.gl/maps/2p4DcHpG7tNT2Nos6


Kaart Leempoelen
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Kasterlee, Leempoelen

https://goo.gl/maps/MCwHYVSrb78hsZGb7


Kaart Zavelduin
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Kasterlee, Zavelduin

https://goo.gl/maps/7BWrRuJS17iG2jcL8


Kaart Amberlaan
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Kasterlee, Amberlaan

https://goo.gl/maps/L9aXHnrgfr4Rs9cB7


Kaart Koolstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Kasterlee, Koolstraat

De straat ligt in een nieuwe wijk tussen Biet-, Raap-, Tarwe-
en Roggestraat.  De straatnaam Koolstraat verwijst duidelijk 
naar een gewas - bloemkool, rode kool of witte kool ? 
Alleszins niet naar steen- of houtskool.

https://goo.gl/maps/6Qrh1sdCgFnUQwLg6


Kaart Zandkot
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Kasterlee, Zandkot

https://goo.gl/maps/bHxfwpexrYHS7pze6


Kaart Zandhoef
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Kasterlee, Zandhoef

https://goo.gl/maps/w6dWavS97jLqkXSs7


Kaart Zandhoefheide
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Kasterlee, Zandhoefheide

https://goo.gl/maps/gCc79junwEexMixZ8


Kaart Steendrukstraat
Informatie Lithografie - wikipedia
© Foto’s Hugo Bender

Kasterlee, Steendrukstraat
Steendruk of lithografie is een grafische techniek waarbij 
een tekening op een kalkstenenplaat wordt gemaakt en 
vervolgens op een blad papier geperst.

https://goo.gl/maps/2WCAbiqLWXMr6fmb6
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lithografie


Kaart Zandstraat
Informatie Kapel In 't Zand - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Kasterlee – Lichtaart, Zandstraat 

Zandlagen in een bouwput in de Zandstraat

https://goo.gl/maps/fPxN7nQesWgoVnX59
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/47357


Kaart Barbarapad
Informatie Sint Barbara - wikipedia
© Foto’s Hugo Bender

Kasterlee – Lichtaart, Barbarapad
Sint-Barbara is patroonheilige van de mijnwerkers.  De lokale 
mijnwerkersvereniging richtte in 1958 een kapel voor haar op.

https://goo.gl/maps/ayibGDcBmnmYWRch6
https://nl.wikipedia.org/wiki/Barbara_van_Nicomedi%C3%AB


Kaart Leistraat
Informatie Leistraat - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Kasterlee – Lichtaart, Leistraat 

Leigesteente komt in Vlaanderen niet voor.

https://goo.gl/maps/6EzGji37bZ2yRzb78
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/5686


Kaart Zavel
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Kasterlee – Lichtaart, Zavel 

https://goo.gl/maps/PLJLDbuVr9kKJSoe8


Kaart Stenenstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Kasterlee – Lichtaart, Stenenstraat
De straatnaam verwijst naar de 
ijzerzandsteen/ijzeroer in de bodem. 

Blok ijzerzandsteen boven de tunnel van N19.

https://goo.gl/maps/EW2WeW2dxHqBtVHC6


Kaart Potaardenberg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Kasterlee – Lichtaart, Potaardenberg

Potaarde is fijne klei die door pottenbakkers gebruikt wordt.

https://goo.gl/maps/gLpDuLGiVd9agYLZ8


Kaart Steenfortstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Kasterlee – Lichtaart, Steenfortstraat

https://goo.gl/maps/epjFiqxK8ez4UFft6
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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

Kasterlee ?

1/07/21

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

