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Mineralogische straten in Kontich

27/12/21

2550 Kontich Steentjeslaan steen

2550 Kontich Steenakker steen

2550 Kontich IJzermaalberg mineraal ijzer

2550 Kontich Tanghoflaan zand

2550 Kontich Blauwesteenstraat gesteente

2550 Kontich Ter Sneeuw mineraal ijs

2550 Waarloos Zilverbergstraat schijn - mineraal zilver

2550 Waarloos Kiezelweg kiezel

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/mkPZxpZyDg1JzuCTA
https://goo.gl/maps/cmZgY1Y7vBWvjzjt8
https://goo.gl/maps/KFCKfp5UDxJ52Rd88
https://goo.gl/maps/aJs88Lszj3nD5Afb7
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://goo.gl/maps/AfiRwEEMMYLJgt5Y7
https://goo.gl/maps/snTnaSDxQgQvHRSG6
https://goo.gl/maps/hwaptVq9JcsUBeJT7
https://www.mindat.org/min-2001.html
https://goo.gl/maps/RNuig2ywU4db8jyE7
https://www.mindat.org/min-3664.html
https://goo.gl/maps/7cpw8wM3SryDSsmz5


Kaart Steentjeslaan
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Kontich, Steentjeslaan

https://goo.gl/maps/cmZgY1Y7vBWvjzjt8


Kaart Steenakker
Informatie Steenakker - Museum Kontich
© Foto’s Hugo Bender

Kontich, Steenakker
Archeologische opgravingen tonen een lange geschiedenis 
van dit gebied : sporen uit de Brons- en de Midden-IJzertijd, 
en van het einde van de 1ste eeuw v. Chr. (vermoedelijk een 
Keltisch heiligdom). In de tweede helft van de 1ste eeuw n. 
Chr. ontstaat een Gallo-Romeins dorp met ijzerertsoventjes 
en een pottenbakkersoven.

https://goo.gl/maps/KFCKfp5UDxJ52Rd88
http://www.museumkontich.be/steenakker-kapelleveld.htm


Kaart IJzermaalberg
mineraal ijzer
Informatie https://nl.wikipedia.org/wiki/Kontich
© Foto’s Hugo Bender

Kontich, IJzermaalberg

Op de Alfsberg werden sporen van een 
Romeinse villa gevonden.  De 
IJzermaalberg is genoemd naar de 
‘ijzermaal’ die er werd gewonnen.  Met 
de slakken werd de Romeinse weg 
verhard.

IJzermaal (ijzeroer) is sterk ijzerhoudende 
grond met verharde ijzeroxide-
ijzerhydroxide-concreties, die dicht onder 
het maaiveld werd gedolven als grondstof 
voor de ijzerproductie. 

https://goo.gl/maps/aJs88Lszj3nD5Afb7
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kontich


Kaart Tanghoflaan
Informatie Tanghof - Erfgoed
© Foto’s Paul Bender

Kontich, Tanghoflaan

Een tang is een oud Germaans woord voor een hoger 
gelegen zandrug.

https://goo.gl/maps/AfiRwEEMMYLJgt5Y7
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/13526


Kaart Blauwesteenstraat
Informatie Kontich - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Kontich, Blauwesteenstraat
"Ten Eekhoven" of "Blauwe steen" ontstond einde 13de

eeuw en groeide uit tot een kasteeltje in de 15de eeuw 
en tot pachthoeven met stenen toren in de 18de eeuw. 

https://goo.gl/maps/snTnaSDxQgQvHRSG6
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/13687


Kaart Ter Sneeuw
Mineraal ijs
Informatie Sneeuw en ijs : Geonieuws 2012 - 1 en  Geonieuws 2012 - 2.
© Foto’s Hugo Bender

Kontich, Ter Sneeuw

Sneeuw en ijs zijn kristallijne vormen van 
water, en zijn dus echte mineralen.

Alles over sneeuw en ijs lees je in Geonieuws 
2012 - 1 en  Geonieuws 2012 - 2.

https://goo.gl/maps/hwaptVq9JcsUBeJT7
https://www.mindat.org/min-2001.html
http://www.mineralogie.be/GN-archief/GN2012-01.pdf
http://www.mineralogie.be/GN-archief/GN2012-02.pdf
https://www.mindat.org/min-2001.html
https://www.mindat.org/min-2001.html
http://www.mineralogie.be/GN-archief/GN2012-01.pdf
http://www.mineralogie.be/GN-archief/GN2012-02.pdf


Kaart Zilverbergstraat
Mineraal zilver
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Kontich - Waarloos, Zilverbergstraat

https://goo.gl/maps/RNuig2ywU4db8jyE7
https://www.mindat.org/min-3664.html


Kaart Kiezelweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Kontich-Waarloos & Rumst, Kiezelweg

De Kiezelweg ligt grotendeels op de deelgemeente 
Waarloos, kleine stukken van de straat behoren tot Rumst.

https://goo.gl/maps/7cpw8wM3SryDSsmz5


M
in

er
al

o
gi

sc
h

e 
st

ra
te

n
 –

h
tt

p
:/

/s
tr

aa
t.

m
in

er
al

o
gi

e.
b

e
–

in
fo

 &
 ©

 m
ka

@
m

in
er

an
t.

o
rg

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

Kontich ?

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

