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Mineralogische straten in Meerhout

2/01/22

2450 Meerhout t Steen schijn - steen

2450 Meerhout Zavelberg zavel

2450 Meerhout Rooiaarde schijn - zavel

2450 Meerhout IJzerbergstraat mineraal ijzer

2450 Meerhout Krijthoek krijt

2450 Zittaart Kiezel kiezel

2450 Zittaart Steenheuvel steen

2450 Zittaart Zandstraat zand

2450 Gestel Sint-Barbarastraat mijnbouw

2450 Gestel Zandstreep zand

2450 Gestel Hovesteenseweg steen

2450 Gestel Oversteense Beemden steen

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/r2o6v7sguivkG2uK6
https://goo.gl/maps/LHc75297X4gu6pCD9
https://goo.gl/maps/HNmdZsiBxCFMnjYC7
https://goo.gl/maps/ZmieTwSgf2QRLG2j9
https://goo.gl/maps/sGncpnbG3x3bSVmg7
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://goo.gl/maps/srJUsJxanCS3xgNW9
https://goo.gl/maps/FJfTv7rroeHgUgf38
https://goo.gl/maps/c4iVj4gTfkaZVuUY9
https://goo.gl/maps/ymq7rdzSQrNQS47n9
https://goo.gl/maps/ueVDJuptsDtKdYcj9
https://goo.gl/maps/N8BgaV94h5M2Ynkb9
https://goo.gl/maps/eQCHaMxcHJVcZtLc9
https://goo.gl/maps/KPyeedTGZhp9C2HWA


Kaart t Steen
Informatie 't Steen - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Meerhout, ‘t Steen

https://goo.gl/maps/LHc75297X4gu6pCD9
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/6477


Kaart Zavelberg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Meerhout, Zavelberg

https://goo.gl/maps/HNmdZsiBxCFMnjYC7


Kaart Rooiaarde
Informatie Pers. mededeling Roger Mees, Heemkundige Kring Meerhouts Patrimonium
© Foto’s Hugo Bender

Meerhout, Rooiaarde

De straatnaam Rooiaarde verwijst allicht naar 
het rooien van houtgewassen (en niet naar de 
rode kleur van ijzerhoudende grond), dit in 
analogie met de naburige straat Bokkenrode 
verwijzend naar het rooien van beuken.

https://goo.gl/maps/ZmieTwSgf2QRLG2j9
http://meerhoutspatrimonium.weebly.com/wie-zijn-wij.html


Kaart IJzerbergstraat
Mineraal ijzer
Informatie Grote Netevallei - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Meerhout, IJzerbergstraat
In de Grote Netevallei werd op grote schaal ijzeroer aangetroffen. 
IJzeroer ontstaat in natte, drassige gronden met kwel. Wanneer de 
ijzermineralen uit dit kwelwater bij uittreding in contact komen 
met zuurstof kunnen ze door oxidatie neerslaan en vormen zo een 
dikke harde laag ijzeroer. Het ijzeroer in de Grote Netevallei had 
een dikte van 20 centimeter tot 1,5 meter en een ijzerpercentage 
tot 43 procent. De ertsen werden zeker rond 1900 opgedolven en 
verkocht aan de Duitse smeltovens in Westfalen. Vanaf 1910 werd 
het erts vooral naar de maatschappij Cockerill te Seraing gevoerd. 

https://goo.gl/maps/sGncpnbG3x3bSVmg7
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/300181


Kaart Krijthoek
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Meerhout, Krijthoek

https://goo.gl/maps/srJUsJxanCS3xgNW9


Kaart Kiezel
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Meerhout  - Zittaart, Kiezel

https://goo.gl/maps/FJfTv7rroeHgUgf38


Kaart Steenheuvel
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Meerhout  - Zittaart, Steenheuvel

https://goo.gl/maps/c4iVj4gTfkaZVuUY9


Kaart Zandstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Meerhout  - Zittaart, Zandstraat

https://goo.gl/maps/ymq7rdzSQrNQS47n9


Kaart Sint-Barbarastraat
Informatie Pers. mededeling Roger Mees, Heemkundige Kring Meerhouts Patrimonium Sint-Barbara
© Foto’s Hugo Bender

Meerhout - Gestel, Sint-Barbarastraat
Sint-Barbara is patrones van (o.a.) de 
mijnwerkers. De straatnaam heeft allicht 
verband met het feit dat in Meerhout 
vroeger mijnwerkers woonden die in de 
Limburgse steenkoolmijnen gingen 
werken.

https://goo.gl/maps/ueVDJuptsDtKdYcj9
http://meerhoutspatrimonium.weebly.com/wie-zijn-wij.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Barbara_van_Nicomedi%C3%AB


Kaart Zandstreep
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Meerhout - Gestel, Zandstreep

https://goo.gl/maps/N8BgaV94h5M2Ynkb9


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

Meerhout - Gestel, Hovesteenseweg
De straat is genoemd naar het voormalige domein Hovesteen 
dat in het bezit was van de prinsen van Oranje.  Op de 
Ferrariskaart (1771-78) staat het als ‘Chateau Oversteen’ zoals 
ook in de huidige straat ‘Oversteense Beemden’.

Ferrariskaart 1771-78

https://goo.gl/maps/eQCHaMxcHJVcZtLc9
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/6486
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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

Meerhout ?

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

