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2845 Niel Franklin D. Rooseveltstraat naamgever persoon rooseveltiet

2845 Niel Steenbakkerijen steenbakkerij

2845 Niel Potaardestraat potaarde

2845 Niel Tunnelweg steenbakkerij

2845 't Geleeg Steenmakersstraat steenbakkerij

2845 't Geleeg Afdragersstraat steenbakkerij

2845 't Geleeg Klampovenstraat steenbakkerij

2845 't Geleeg Paapovenlaan steenbakkerij

2845 't Geleeg Ringovenlaan steenbakkerij

2845 't Geleeg Veldovenstraat steenbakkerij

Mineralogische straten in Niel

2/01/22

In Niel kan je de Tunnelwandeling Walenhoek maken langs 
restanten van de vroegere steenbakkerijnijverheid.

Steenbakkerstunneltje onder de 
Boomsestraat in Niel-Hellegat.

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/GYMuBXUw3PLWK1uX9
https://www.mindat.org/min-3444.html
https://goo.gl/maps/q3mBwmAmPL6gVYnu8
https://goo.gl/maps/uMM6o6mywJi1mLVJA
https://goo.gl/maps/czRJcB2ysiA21M3o8
https://goo.gl/maps/vKMETgg76EHpL8GKA
https://goo.gl/maps/vKMETgg76EHpL8GKA
https://goo.gl/maps/vKMETgg76EHpL8GKA
https://goo.gl/maps/1PffE2ms6miJanoq8
https://goo.gl/maps/d3tsryqFrTZbJoDA6
https://goo.gl/maps/88F7RYTJkyhrqPTcA
https://goo.gl/maps/55HyDp4uKjyjV3DD9
http://www.toerismerupelstreek.be/wandelen/TR-Tunnel-wandeling-Walenhoek.pdf
https://goo.gl/maps/SdH2wpcM1T1iyK9m9


Niel, ‘Franklin D. Rooseveltstraat

Na WOII werden twee mineralen rooseveltiet en 
tetrarooseveltiet naar de 32ste president van 
USA, Franklin Delano Roosevelt, genoemd. 
Beide zijn bismut-arsenaten (Bi(AsO4)).

Kaart Franklin D. Rooseveltstraat
Mineraal rooseveltiet en tetrarooseveltiet
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

https://www.mindat.org/min-3444.html
https://www.mindat.org/min-3926.html
https://goo.gl/maps/GYMuBXUw3PLWK1uX9
https://www.mindat.org/min-3444.html
https://www.mindat.org/min-3926.html


Niel, Steenbakkerijen
Steenbakkerijen : straat parallel de Rupel waar vroeger de 
steenovens stonden.  

Reeds op de Ferraris kaart (1771-78) staat de omgeving 
aangeduid als ‘Bricquetriers’.

Kaart https://goo.gl/maps/q3mBwmAmPL6gVYnu8
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/q3mBwmAmPL6gVYnu8


Niel, Potaardestraat

Potaarde is de klei die door de pottenbakkers 
gebruikt wordt.

Kaart https://goo.gl/maps/uMM6o6mywJi1mLVJA
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/uMM6o6mywJi1mLVJA


Niel, Tunnelweg
De Tunnelweg verwijst naar de meer dan 50 
steenbakkerstunnels die in de Rupelstreek bestonden als 
verbinding tussen de kleigroeven en de steenbakkerijen.  Een 
aantal is/wordt gerestaureerd en toegankelijk.

Kaart https://goo.gl/maps/czRJcB2ysiA21M3o8
Informatie Steenbakkerstunnels - ToerismeRupelstreek
© Foto’s Hugo Bender

Ligging van de steenbakkerstunnels
© Provincie Antwerpen

Tunnel naast Natuurhuis De Paardenstal

https://goo.gl/maps/czRJcB2ysiA21M3o8
http://www.toerismerupelstreek.be/wandelen/Steenbakkerstunnels-brochure.pdf


Niel – ‘t Geleeg, Steenmakersstraat

De steenmakers vulden de mallen met de klei.

Kaart https://goo.gl/maps/oFwr6YDwXvKKkjG59
Informatie Baksteenovens en  Moderne baksteenovens
© Foto’s Hugo Bender

Mallen en bakstenen in 
Museum Rupelklei in 

Rumst-Terhagen

https://goo.gl/maps/oFwr6YDwXvKKkjG59
http://www.restauratieambacht.be/index.php?option=com_content&task=view&id=742&Itemid=1211
http://www.restauratieambacht.be/index.php?option=com_content&task=view&id=743&Itemid=1380
http://www.museum-rupelklei.be/


Niel – ‘t Geleeg, Afdragersstraat

De afdragers brachten de met klei gevulde mallen 
naar de oven.

Kaart https://goo.gl/maps/oFwr6YDwXvKKkjG59
Informatie Baksteenovens en Moderne baksteenovens
© Foto’s Hugo Bender

Afdragers in Museum 
Rupelklei in Rumst-

Terhagen

https://goo.gl/maps/oFwr6YDwXvKKkjG59
http://www.restauratieambacht.be/index.php?option=com_content&task=view&id=742&Itemid=1211
http://www.restauratieambacht.be/index.php?option=com_content&task=view&id=743&Itemid=1380
http://www.museum-rupelklei.be/


Niel – ‘t Geleeg, Klampovenstraat

De klampoven is een verbetering van de veldoven 
door het aanbrengen van een ommuring. De dikke 
bakstenen buitenmuren blijven permanent staan en 
de oven heeft een pannendak. 

Onderaan zijn openingen aangebracht om het vuur 
in de stookkanalen te laten. 

De klampoven wordt vooral in de 19de eeuw 
populair met de komst van steenkool. Lagen 
bakstenen wisselen dan lagen steenkool af. Met 
deze verbeteringen vermindert het aantal slecht 
gebakken stenen, maar er is nog steeds een 
ongelijkmatige warmteverdeling.

Kaart https://goo.gl/maps/oFwr6YDwXvKKkjG59
Informatie Moderne baksteenovens
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/oFwr6YDwXvKKkjG59
http://www.restauratieambacht.be/index.php?option=com_content&task=view&id=743&Itemid=1380


Niel – ‘t Geleeg, Paapovenlaan

De paapoven werd met hout gestookt en 
afgedekt met een gemetseld gewelf waarin 
een aantal openingen zijn aangebracht 
waarlangs de verbrandingsgassen weg 
kunnen. Door deze openingen af te sluiten 
kon men een zuurstofvrije atmosfeer creëren 
wat ervoor zorgde dat de bakstenen blauw 
kleurden. 

De oven werd langs onder aangestookt. Via 
de openingen in het gewelf ontsnappen de 
rookgassen. 

Kaart https://goo.gl/maps/oFwr6YDwXvKKkjG59
Informatie Baksteenovens
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/oFwr6YDwXvKKkjG59
http://www.restauratieambacht.be/index.php?option=com_content&task=view&id=742&Itemid=1211


Niel – ‘t Geleeg, Ringovenlaan

De ringoven (2de helft 19de eeuw) is een 
eerste type van continu-oven.  Het is een 
veel grotere oven dan de paapoven met 
onderverdelingen in een aantal kamers die 
één voor één gevuld worden met stenen en 
ook per kamer worden gestookt. 

In 1858 is de ringoven voor het eerst 
gebouwd door de Duitser Frederich Eduard 
Hoffmann. De oudste ringoven heeft een 
cirkelvormige plattegrond en is in een 12-tal 
compartimenten opgedeeld. 

De Ringovenlaan heeft een ringvormig 
verloop !

Kaart https://goo.gl/maps/oFwr6YDwXvKKkjG59
Informatie Moderne baksteenovens
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/oFwr6YDwXvKKkjG59
http://www.restauratieambacht.be/index.php?option=com_content&task=view&id=743&Itemid=1380


Niel – ‘t Geleeg, Veldovenstraat

De veldoven is het vroegste type van 
baksteenoven. 

De klei-stenen worden opeengestapeld met een 
reeks van openingen ertussen die worden 
opgevuld met hout, houtskool of turf. Vanaf de 
19de eeuw wordt ook steenkool gebruikt.

Bij het stoken leiden de openingen de hitte door 
de stapel bakstenen. De buiten- en bovenzijde 
worden afgedekt met een mengsel van zand, 
klei en water. 

In het grootste gedeelte van de steenmassa 
wordt een temperatuur van 1000ºC bereikt. Het 
centrum is warmer dan de randen. Daardoor 
zijn de stenen in het midden harder gebakken 
en kunnen ze meer vervormingen hebben. Het 
bakproces duurde een aantal weken.

Kaart https://goo.gl/maps/oFwr6YDwXvKKkjG59
Informatie Baksteenovens
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/oFwr6YDwXvKKkjG59
http://www.restauratieambacht.be/index.php?option=com_content&task=view&id=742&Itemid=1211
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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

Niel ?

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

