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Mineralogische straten in Mol

2/01/22

In Mol zijn er talrijke waterplassen ontstaan door het uitgraven van 
wit zand of de winning van bruinkool (spriet). Het eerste witte zand 
werd bovengehaald bij het graven van het Kempens Kanaal vanaf 
1843; de eerste echte uitbatingen dateren vermoedelijk uit het 
begin van de jaren 1860.

2400 Mol Zavelstraat zavel

2400 Mol Hagelstraat mineraal ijs

2400 Achterbos Steenwegvennen steen

2400 Achterbos Veldovenstraat steenbakkerij

2400 Donk Zandputlaan zandgroeve

2400 Donk Luxemburglaan naamgever plaats luxembourgiet

2400 Rauw Zandstraat zand

2400 Rauw Kiezelweg kiezel

2400 Rauw Blauwe Keidreef kei

2400 Wezel Keiheuvelstraat kei

2400 Wezel Vieille Montagnestraat metaal, erts

2400 Postel Steenovens steenbakkerij

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/Cpaa9VbgZ29tx8S68
https://goo.gl/maps/ta9vKL3nkq88CMh48
https://goo.gl/maps/UHQCXq2ZUB9njW55A
https://www.mindat.org/min-2001.html
https://goo.gl/maps/ZpxG2QMh7NnajKiT9
https://goo.gl/maps/Kf93N5KjzhifzRM26
https://goo.gl/maps/b5VdWb5HvHjtBtoN8
https://goo.gl/maps/85VmftHYeQJ9vQX26
https://www.mindat.org/min-53538.html
https://goo.gl/maps/cfR1u9ezLewYpE5v7
https://goo.gl/maps/jDbntUHAdUad6YJ17
https://goo.gl/maps/5hP72G2KfMf6vaq19
https://goo.gl/maps/4cxiDXCVMdVQpGpf8
https://goo.gl/maps/L8kexahQhwSsMWao8
https://goo.gl/maps/M9soQ8Qqk79VCE5g6


Kaart Zavelstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Mol, Zavelstraat

https://goo.gl/maps/ta9vKL3nkq88CMh48


Kaart Hagelstraat
Mineraal ijs
Informatie Hagel, Geonieuws 1994 ;   IJs Geonieuws 2012 ;   IJs Geonieuws 2012
© Foto’s Hugo Bender  

Mol, Hagelstraat

Hagel is kristallijn water en op natuurlijke 
wijze gevormd.  Het is dus een mineraal nl ijs. 
Lees alles over hagel in Geonieuws 1994.

https://goo.gl/maps/UHQCXq2ZUB9njW55A
https://www.mindat.org/min-2001.html
http://www.mineralogie.be/GN-archief/GN1994-10.pdf
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
http://www.mineralogie.be/GN-archief/GN1994-10.pdf


Kaart Steenwegvennen
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Mol - Achterbos, Steenwegvennen

https://goo.gl/maps/ZpxG2QMh7NnajKiT9


Kaart Veldovenstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Mol - Achterbos, Veldovenstraat
Een veldoven werd gebruikt om baksteen te bakken.  Het is 
een oven zonder muren.

https://goo.gl/maps/Kf93N5KjzhifzRM26


Kaart Zandputlaan
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Mol - Donk, Zandputlaan

https://goo.gl/maps/b5VdWb5HvHjtBtoN8


Kaart Luxemburglaan
Mineraal luxembourgiet
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Mol - Donk, Luxemburglaan

Het mineraal luxembourgiet is genoemd 
naar de hoofdstad van het Groot-
Hertogdom Luxemburg. Deze straatnaam 
verwijst echter, zoals andere in de buurt, 
naar het land.  Het is dus een 'schijn-
mineralogische straat’. 

https://goo.gl/maps/85VmftHYeQJ9vQX26
https://www.mindat.org/min-53538.html
https://www.mindat.org/min-53538.html
http://straat.mineralogie.be/T4_schijnstraten.html


Kaart Zandstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Mol - Rauw, Zandstraat

https://goo.gl/maps/cfR1u9ezLewYpE5v7


Kaart Kiezelweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Mol - Rauw, Kiezelweg

https://goo.gl/maps/jDbntUHAdUad6YJ17


Kaart Blauwe Keidreef
Informatie Blauwe Kei - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Mol - Rauw, Blauwe Keidreef
De westelijke kant van de straat behoort tot Mol en heet ‘Blauwe 
Keidreef’, de oostelijk kant is Lommel en heet ‘Blauwe Kei’.  

De benaming verwijst naar de gelijknamige wijk in Lommel die 
ontstond na het graven van het Maas-Scheldekanaal (1843-45). 
Een grote, leisteenachtige grenssteen stond tussen Mol en Postel. 
Bij de verbredingswerken aan het kanaal in 1926, zou deze steen 
onder opgespoten zand zijn verdwenen.

Mol Lommel

Lommel Mol

https://goo.gl/maps/5hP72G2KfMf6vaq19
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/9698


Kaart Keiheuvelstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Mol - Wezel, Keiheuvelstraat

.

https://goo.gl/maps/4cxiDXCVMdVQpGpf8


Kaart Vieille Montagnestraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Mol - Wezel, Vieille Montagnestraat

De straatnaam verwijst naar de lood- en zinkfabriek 
‘Vieille Montagne’ opgericht in 1889, later ‘Union 
Minière Zinc’, en nu de zinkfabriek ‘Nyrstar’ gelegen in 
de onmiddellijke omgeving op de grens met Balen.

https://goo.gl/maps/L8kexahQhwSsMWao8


Kaart Steenovens
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Mol - Postel, Steenovens
Van de steenoven zijn enkel nog enkele 
leemputten overgebleven. 

We vinden ze al terug op de Vandermaelen
kaart (1846-54) als ‘Briqueterie’.

https://goo.gl/maps/M9soQ8Qqk79VCE5g6
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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

Mol ?

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

