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2560 Nijlen Diamantlaan mineraal diamant

2560 Slijpershof mineraal diamant

2560 Slijperspad mineraal diamant

2560 Kreitenbergstraat kalk

2560 Aardbruggestraat schijn - zand, zavel

2560 Zandlaan zand

2560 Zavelweg zavel

2560 Zandvekenvelden zand

2560 Zandzegge schijn - zand, zavel

2560 Bevel Kiezelweg kiezel

2560 Bevel Steynehofweg schijn - steen

2560 Kessel Aardstraat schijn - zand, zavel

2560 Kessel Stenen Molen schijn - steen

Mineralogische straten in Nijlen

22/04/21

Het Kempisch Diamantcentrum - Slijperij Liekens in de Spoorweglei 42 
Nijlen geeft een beeld van de diamantslijperij nijverheid in de Kempen.

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/8FtUSvPVstxCECWdA
https://www.mindat.org/min-1282.html
https://goo.gl/maps/57ticGCHbDRiiosq6
https://www.mindat.org/min-1282.html
https://goo.gl/maps/EeJZonoKschrs8U78
https://www.mindat.org/min-1282.html
https://goo.gl/maps/P1ZPd7WtQLy2QN958
https://goo.gl/maps/CgG677MEE8g6M7ZH6
https://goo.gl/maps/Us8ezi2w4nTjYfV6A
https://goo.gl/maps/rVL5YHbVTS7Dzhya9
https://goo.gl/maps/Ef4m2c7PHwb7Yi4Y6
https://goo.gl/maps/stt2nbTH9btLYFZ68
https://goo.gl/maps/B9CUjLQwGhEg4Qbp7
https://goo.gl/maps/HmW1JF8R4mzYunQE8
https://goo.gl/maps/cgWdQ9TDi9coTsdw9
https://goo.gl/maps/DR2d26P9mm2D5S1p9
https://goo.gl/maps/kPVFizAJpCA86dEi6
http://www.briljantekempen.be/wp/


Kaart Diamantlaan
Informatie https://www.kempen.be/route/diamantroute
Mineraal diamant
© Foto’s Jean-Pierre Pihay

Nijlen, Diamantlaan en -route

Diamantslijperij Liekens

https://goo.gl/maps/8FtUSvPVstxCECWdA
https://www.kempen.be/route/diamantroute
https://www.mindat.org/min-1282.html


Kaart Slijpershof
Informatie https://www.gva.be/cnt/aid1035569/sljipershof-is-nieuwe-straat-in-nijlen
Mineraal diamant
© Foto’s Jean-Pierre Pihay

Nijlen, Slijpershof

De binnenplaats tussen Albertkanaal-
straat en Nonnenstraat heet Slijpershof
(Gemeenteraadsbeslissing 2011), 
uiteraard verwijzend naar de vroegere 
diamantslijperijen in Nijlen.

https://goo.gl/maps/57ticGCHbDRiiosq6
https://www.gva.be/cnt/aid1035569/sljipershof-is-nieuwe-straat-in-nijlen
https://www.mindat.org/min-1282.html


Kaart Slijperspad
Informatie gemeentekroniek-april-2013.pdf
Mineraal diamant
© Foto’s Jean-Pierre Pihay

Nijlen, Slijperspad

Voor de nieuwe fietsdoorsteek aan de site van 
molen Verbist wordt de naam ‘Slijperspad’ 
vastgesteld (Gemeenteraadsbeslissing 5 
februari 2013).

Een naambord is nog niet geplaatst.

https://goo.gl/maps/EeJZonoKschrs8U78
https://www.mindat.org/min-1282.html


Kaart Kreitenbergstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Nijlen, Kreitenbergstraat

https://goo.gl/maps/P1ZPd7WtQLy2QN958


Kaart Aardbruggestraat
Informatie
© Foto’s Jean-Pierre Pihay

Nijlen, Aardbruggestraat

https://goo.gl/maps/CgG677MEE8g6M7ZH6


Kaart Zandlaan
Informatie
© Foto’s Jean-Pierre Pihay

Nijlen, Zandlaan

https://goo.gl/maps/Us8ezi2w4nTjYfV6A


Kaart Zavelweg
Informatie
© Foto’s Jean-Pierre Pihay

Nijlen, Zavelweg

https://goo.gl/maps/rVL5YHbVTS7Dzhya9


Kaart Zandvekenvelden
Informatie
© Foto’s Jean-Pierre Pihay

Nijlen, Zandvekenvelden

https://goo.gl/maps/Ef4m2c7PHwb7Yi4Y6


Kaart Zandzegge
Informatie Zandzegge - wikipedia Zandzegge - waarnemingen.be
© Foto’s Jean-Pierre Pihay

Nijlen, Zandzegge
Zandzegge (Carex arenaria) is een vaste plant uit de 
cypergrassenfamilie die voorkomt op zandgronden en 
duinen en die zandverstuiving tegengaat.  De plant komt o.a. 
voor op de Kesselse Heide-Het Goor in Nijlen. 

Zandzegge, Kesselse Heide, Nijlen
© Senne Dessers

https://goo.gl/maps/stt2nbTH9btLYFZ68
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zandzegge
https://waarnemingen.be/soort/view/6534
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/302886


Kaart Kiezelweg
Informatie
© Foto’s Jean-Pierre Pihay

Nijlen – Bevel, Kiezelweg

https://goo.gl/maps/B9CUjLQwGhEg4Qbp7


Kaart Steynehofweg
Informatie Kasteel Steynehof - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Nijlen – Bevel, Steynehofweg
De straatnaam verwijst naar het kasteel Steynehof dat genoemd is naar de boerderij 
‘Steynens Hoeven’ (Vandermaelen 1846) of  ‘Stynens Hoeven’ (Atlas der Buurtwegen 
1841) en die ook al terug te vinden is op de Ferrariskaart (1771).  

‘Steyne Hoef’ komt op die kaarten ook voor meer naar NW aan de huidige straat  ‘Lillo’.

(verkeerde spelling op het straatnaambord ?)

https://goo.gl/maps/HmW1JF8R4mzYunQE8
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/2476


Kaart Aardstraat
Informatie
© Foto’s Jean-Pierre Pihay

Nijlen – Kessel, Aardstraat

https://goo.gl/maps/cgWdQ9TDi9coTsdw9


Kaart Stenen Molen
Informatie Stenen Molen – Erfgoed www.molenechos.org
© Foto’s Hugo Bender

Nijlen – Kessel, Stenen Molen
De Stenen Molen of Molen Keersmaekers (de eigenaar in 
1904) is een stenen korenwindmolen opgericht in 1831. De 
wieken verdwenen door een storm in 1919 en in 1945 werd 
de molen beschadigd door een vliegend bom.  Thans 
geïntegreerd in een wooncomplex.

https://goo.gl/maps/DR2d26P9mm2D5S1p9
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/3162
https://www.molenechos.org/molen.php?nummer=391
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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

Nijlen ?

22/04/21

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

