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2800 Walem Lange Zandstraat zand

2800 Walem Korte Zandstraat zand

2800 Industrie N Zandvoortstraat zand

2800 Industrie N Steenhoevestraat schijn - steen

2800 Industrie N Schaliënhoevedreef schijn - steen

2800 Mechelen Zavelstraat zavel

2800 Mechelen Zandstraat zand

2800 Mechelen Blauwesteenstraat gesteente

2800 Mechelen Kreitenborgstraat kalk

2800 Mechelen Leemstraat leem

2800 Mechelen IJzerstraat ijzer - rivier ijzer

2800 Mechelen Kalkovenstraat kalkoven

Mineralogische straten in Mechelen

2/01/22

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/WcNEgMW5Ct9S5xkw6
https://goo.gl/maps/4rsrGqBdLGYZ5GEGA
https://goo.gl/maps/jRTZjj4GSsv28RWi7
https://goo.gl/maps/qvmp5JpRDjMXRcc4A
https://goo.gl/maps/4cyDxrxTg98QKwfJ9
https://goo.gl/maps/KEokZUE1jtkNypMz9
https://goo.gl/maps/z4kwm6REweFHgT3B8
https://goo.gl/maps/gTJzqqnxsxFGhWTt8
https://goo.gl/maps/u9eL6WddJEuJjGCv7
https://goo.gl/maps/Vx4Kyk6v2jktztuUA
https://goo.gl/maps/KhH67cjE8P7vvUEZ9
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://goo.gl/maps/d4AE9itPc14C7fGG9
https://goo.gl/maps/Yeo6KnZqobGZ4Urf6
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2800 Mechelen Caputsteenstraat schijn - steen

2800 Mechelen Zilverstraatje mineraal zilver

2800 Mechelen Guldenbodemstraat schijn - mineraal goud

2800 Mechelen Koolstraat kool

2800 Mechelen Tichelrij steenbakkerij

2800 Mechelen Steenweg steen

2800 Mechelen IJzerenleen schijn - mineraal ijzer

2800 Mechelen Guldenstraat mineraal goud

2800 Mechelen Zoutwerf mineraal haliet

2800 Mechelen Zandpoortvest zand

2800 Mechelen Potterijstraat steenbakkerij

2800 Mechelen Guldenmouwstraat schijn - mineraal goud

2800 Mechelen Albaststraat mineraal albast, variëteit van gips

2800 Mechelen Goudleerstraat schijn - mineraal goud

2800 Mechelen Guldendal schijn - mineraal goud

2800 Mechelen Stenenmolenstraat schijn - steen

2800 Mechelen Potaardestraat potaarde

2801 Heffen Keramiekstraat keramiek

2812 Muizen Leemputstraat kleiput (k)leemput

Mineralogische straten in Mechelen 2/2 
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http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/gNm4HPS6eReAEJMa8
https://goo.gl/maps/JbJC5jeHtE8GKgJk8
https://www.mindat.org/min-3664.html
https://goo.gl/maps/GDbQhx11K1UP34GX7
https://www.mindat.org/min-1720.html
https://goo.gl/maps/dffFGuHJHdKs3ugWA
https://goo.gl/maps/6ZU5sydRVUMMncTU8
https://goo.gl/maps/5SfbrAHj296AsYof7
https://goo.gl/maps/pYw6MD2YJcAty16s5
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://goo.gl/maps/MfrC7s8YN3d1WvnZ9
https://www.mindat.org/min-1720.html
https://goo.gl/maps/VouJ2Yfyv3azht5EA
https://www.mindat.org/min-1804.html
https://goo.gl/maps/b35wEewGYjDk3FG47
https://goo.gl/maps/fmBSucxNCjzKxniu7
https://goo.gl/maps/BJpKmcfmJPApytARA
https://www.mindat.org/min-1720.html
https://goo.gl/maps/EByHXNmuYvXjJSBXA
https://www.mindat.org/min-90.html
https://goo.gl/maps/AX26TZ8iwRPsCkqq6
https://www.mindat.org/min-1720.html
https://goo.gl/maps/pFsJVFFjQbWAaGg7A
https://www.mindat.org/min-1720.html
https://goo.gl/maps/Y8nEFEqTgBhU2m3t6
https://goo.gl/maps/4RPe9ktLUw3iwemFA
https://goo.gl/maps/3xmwQYPc5Un5SfYF9
https://goo.gl/maps/4tAKhCDKR7VshfEE9
https://goo.gl/maps/Yeo6KnZqobGZ4Urf6


Kaart Lange Zandstraat
Informatie https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/423
© Foto’s Hugo Bender

Mechelen – Walem, Lange Zandstraat

De Lange Zandstraat loopt met dezelfde naam door tot in 
het centrum van Sint-Katelijne-Waver.

https://goo.gl/maps/WcNEgMW5Ct9S5xkw6
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/423
http://straat.mineralogie.be/P_Antwerpen/Ant_SintKatelijneWaver.pdf


Kaart Korte Zandstraat
Informatie https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/423
© Foto’s Hugo Bender

Mechelen – Walem, Korte Zandstraat

Korte Zandstraat in westelijke richting in het verlengde van 
de Lange Zandstraat.

https://goo.gl/maps/4rsrGqBdLGYZ5GEGA
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/423


Kaart Zandvoortstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Mechelen, Zandvoortstraat 

Zandvoortstraat in de industriezone van Mechelen-Noord.

‘voort’ slaat op een doorwaadbare plaats.

https://goo.gl/maps/jRTZjj4GSsv28RWi7


Kaart Steenhoevestraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Mechelen, Steenhoevestraat 

Steenhoevestraat in de industriezone van Mechelen-Noord.

https://goo.gl/maps/qvmp5JpRDjMXRcc4A


Kaart Schaliënhoevedreef
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Mechelen, Schaliënhoevedreef
De straatnaam werd ingevoerd door het collegebesluit dd. 4 mei 1956 
ter herinnering aan de Schaliënhoeve.  Op de Ferraris kaart staat die 
aangeduid aan het westelijke einde van de straat als ‘Schaelenhoff’, op 
de Vandermaelenkaart als ‘Schalie Hoef’.

Vandermaelen 1846-54

Ferraris 1771-78

https://goo.gl/maps/4cyDxrxTg98QKwfJ9


Kaart Zavelstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Mechelen, Zavelstraat 

https://goo.gl/maps/KEokZUE1jtkNypMz9


Kaart Zandstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Mechelen, Zandstraat

De Zandstraat ligt op de grens van Mechelen en 
Sint-Katelijne-Waver. 

https://goo.gl/maps/z4kwm6REweFHgT3B8
http://straat.mineralogie.be/P_Antwerpen/Ant_SintKatelijneWaver.pdf


Kaart Blauwesteenstraat
Informatie https://stadsarchief.mechelen.be/meer-weten-over-de-geschiedenis-van-je-huis-2
© Foto’s Hugo Bender

Mechelen, Blauwesteenstraat
Naamgeving door CBS 28 augustus 1934: "de volgende naam 
Blauw Steenstraat aan de straat die de verbinding daarstelt
tussen Kreitenborg en de Rommekensbergstraten”. Op de 
Ferrariskaart (1771) staat ‘Chau. de Blouwensteen’ noordoostelijk 
van de huidige straat.

Ferraris 1771-78

https://goo.gl/maps/gTJzqqnxsxFGhWTt8
https://stadsarchief.mechelen.be/meer-weten-over-de-geschiedenis-van-je-huis-2


Kaart Kreitenborgstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Mechelen, Kreitenborgstraat
Of de straatnaam met ‘krijt’ verband houdt is niet zeker.

https://goo.gl/maps/u9eL6WddJEuJjGCv7


Kaart Leemstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Mechelen, Leemstraat

De Leemstraat bestaat sinds 1932.

https://goo.gl/maps/Vx4Kyk6v2jktztuUA


Kaart IJzerstraat
Mineraal ijzer
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Mechelen, IJzerstraat

Bij het bouwen van een nieuwe wijk op de 
Gasthuisvelden krijgen de straten namen van 
rivieren, o.a. ook Leie-, Maas-, Samber- en 
Vesderstraat. 

https://goo.gl/maps/KhH67cjE8P7vvUEZ9
https://www.mindat.org/min-2047.html


Kaart Kalkovenstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Mechelen, Kalkovenstraat

Kalkovenstraat

https://goo.gl/maps/d4AE9itPc14C7fGG9


Kaart Caputsteenstraat
Informatie Kasteel Caputsteen - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Mechelen - Nekkerspoel, Caputsteenstraat 
Het ‘Caputsteen’ was het voormalig buitengoed van de familie Hooft, alias 
Caput.  Het werd reeds in 1348 vermeld. Wellicht aan het einde van de 16de

eeuw werd het gesloopt en in 1641 heropgebouwd. Circa 1860 werd het 
bestaande 17de-eeuwse kasteel vergroot en kreeg in 1908 zijn huidige uitzicht.

https://goo.gl/maps/gNm4HPS6eReAEJMa8
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/1404


Kaart Zilverstraatje
Mineraal zilver
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Mechelen, Zilverstraatje 

https://goo.gl/maps/JbJC5jeHtE8GKgJk8
https://www.mindat.org/min-3664.html


Kaart Guldenbodemstraat
Mineraal goud
Informatie Guldenbodemstraat - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Mechelen, Guldenbodemstraat 

Gekasseid straatje met deels woningen uit 17de, 18de

en 19de eeuw.

https://goo.gl/maps/GDbQhx11K1UP34GX7
https://www.mindat.org/min-1720.html
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/10435


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

Mechelen, Koolstraat 

https://goo.gl/maps/dffFGuHJHdKs3ugWA
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/419


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

Mechelen, Tichelrij 

De straatnaam ‘Tichelrij’ wordt reeds vanaf de 13de eeuw 
vermeld en verwijst naar een steenbakkerij die eertijds aan 
het uiteinde van de straat stond.

https://goo.gl/maps/6ZU5sydRVUMMncTU8
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/11991


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

Mechelen, Steenweg 

De korte verbindingsstraat tussen 
‘Onder den Toren’ en ‘IJzerenleen’ ligt 
op het tracé van de Romeinse heerbaan 
Utrecht-Bavay.  Het was op het einde 
van de 13de eeuw de eerste gekasseide 
straat in Mechelen.

https://goo.gl/maps/5SfbrAHj296AsYof7
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/11986


Kaart IJzerenleen
Mineraal ijzer
Informatie IJzerenleen - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Mechelen, IJzerenleen
Begin 13de eeuw werd een vlietje gegraven dat de Dijle verbond 
met de Koolvliet.

De benaming IJzerenleen dateert van de 17de eeuw verwijzend 
naar de ijzeren leuningen vanaf de 16de eeuw aan de vliet stonden.

https://goo.gl/maps/pYw6MD2YJcAty16s5
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/11956


Kaart Guldenstraat
Mineraal goud
Informatie Guldenstraat - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Mechelen, Guldenstraat 
De straatnaam wordt voor het eerst vermeld in 1536.  De meeste huidige 
gebouwen stammen uit de 18de eeuw. Oude straatnamen zijn ‘Guldestraat’ en 
‘Guldenvliestraatje’.

https://goo.gl/maps/MfrC7s8YN3d1WvnZ9
https://www.mindat.org/min-1720.html
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/10437


Kaart Zoutwerf
Mineraal haliet
Informatie Zoutwerf - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Mechelen, Zoutwerf 

In 1301 kreeg de stad Mechelen het stapelrecht op zout en 
werd de 13de eeuwse werf hernoemd in ‘Zoutwerf’. De 
kaaimuur werd gebouwd in 1389. Natuurlijk kristallijn zout is 
het mineraal haliet.

https://goo.gl/maps/VouJ2Yfyv3azht5EA
https://www.mindat.org/min-1804.html
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/12015
https://www.mindat.org/min-1804.html


Kaart Zandpoortvest
Informatie https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/12012
© Foto’s Hugo Bender

Mechelen, Zandpoortvest

De straatnaam verwijst naar de Zandpoort 
die hier in de 13de eeuw stond en die 
uitweg gaf naar het ‘Zand’ buiten de 
toenmalige stadsomwalling.  De poort 
werd in 1360 gesloten.  In de 15de-16de

eeuw was het een kruitmagazijn dat in 
1546 door een blikseminslag ontplofte 
met een brand in de stad tot gevolg !

https://goo.gl/maps/b35wEewGYjDk3FG47
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/12012


Kaart Potterijstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Mechelen, Potterijstraat

https://goo.gl/maps/fmBSucxNCjzKxniu7


Kaart Guldenmouwstraat
Mineraal goud
Informatie Guldenmouwstraat - erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Mechelen, Guldenmouwstraat

https://goo.gl/maps/BJpKmcfmJPApytARA
https://www.mindat.org/min-1720.html
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/10436


Kaart Albaststraat
Mineraal albast, variëteit van gips
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Mechelen, Albaststraat 

Albast (of albaster) is een variëteit van gips.  Het 
is een zacht gesteente.

https://goo.gl/maps/EByHXNmuYvXjJSBXA
https://www.mindat.org/min-90.html
https://www.mindat.org/min-90.html


Kaart Goudleerstraat
Mineraal goud en zilver
Informatie https://nl.wikipedia.org/wiki/Goudleer
© Foto’s Hugo Bender

Mechelen, Goudleerstraat 

Goudleer of Cordoba-leer of Cuir de Cordoue, is een wanddecoratie van fijn 
leder waarop afbeeldingen van bladzilver werden bevestigd en afgedekt met 
een goudkleurige vernis. Het werd gebruikt om muren te decoren. Het kan 
bewonderd worden in het Museum Hof van Busleyden in Mechelen.

https://goo.gl/maps/AX26TZ8iwRPsCkqq6
https://www.mindat.org/min-1720.html
https://www.mindat.org/min-3664.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Goudleer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Museum_Hof_van_Busleyden


Kaart Guldendal
Mineraal goud
Informatie Guldendal - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Mechelen, Guldendal

https://goo.gl/maps/pFsJVFFjQbWAaGg7A
https://www.mindat.org/min-1720.html
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/400


Kaart Stenenmolenstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Mechelen, Stenenmolenstraat 
De ‘Steene Molen’ staat op de Vandermaelen kaart op het weste-
lijke einde van de huidige straat.  Meer noordelijk is de ‘Ziekelieden
Molen’ die naamloos al op de Ferraris kaart terug te vinden is en 
verwijst naar de leprozerie (melaatzenhuis) 'Ter Siecken' gesticht 
rond 1200, buiten de stadsmuren in het gehucht Geerdegem. 

Ferraris 1771-78

Vandermaelen 1846-54

https://goo.gl/maps/Y8nEFEqTgBhU2m3t6


Kaart Potaardestraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Mechelen, Potaardestraat

De Potaardestraat loopt parallel met het Vrijbroekpark. In de 
XVde eeuw heette ze Vierbunderstraat en vermoedelijk nog 
daarvoor Ammanstraat.

Potaarde is de klei die door pottenbakkers wordt gebruikt.

https://goo.gl/maps/4RPe9ktLUw3iwemFA


Kaart Keramiekstraat
Informatie keramiek – wikipedia wat-is-keramiek - KNB
© Foto’s Hugo Bender

Mechelen – Heffen, Keramiekstraat
Keramiek of aardewerk wordt traditioneel gemaakt met 
gebakken klei.  Aan porselein wordt ook kwarts en 
veldspaten toegevoegd.  Daarnaast bestaan er nog een hele 
reeks technische keramieken van andere grondstoffen.

https://goo.gl/maps/3xmwQYPc5Un5SfYF9
https://nl.wikipedia.org/wiki/Keramiek
https://www.knb-keramiek.nl/themas/wat-is-keramiek/


Kaart Leemputstraat
Informatie https://loket.onroerenderfgoed.be 341RapportMuizen Leemputstraat.pdf
© Foto’s Hugo Bender

Mechelen - Muizen, Leemputstraat
Uit pagina 12 in de link hieronder : “De tertiaire ondergrond van het onderzoeksgebied bestaat uit het Lid van 
Bassevelde, dat gekenmerkt wordt door donkergrijs fijn zand tot zand, en dat silt- en glauconiet- tot 
glimmerhoudend is. Ca. 100 m ten zuiden van het onderzoeksgebied gaat de ondergrond over in het Lid van 
Zomergem, dat bestaat uit grijsblauwe klei”

https://goo.gl/maps/4tAKhCDKR7VshfEE9
https://loket.onroerenderfgoed.be/
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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

Mechelen ?

2/01/22

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

