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2900 Schoten Zandstraat zand

2900 Zandstappenstraat zand

2900 Zilverstraat mineraal zilver

2900 Gruisweg steen

2900 Curielaan naamgever wetenschapper curiet
sklodowskiet

2900 Edisonplein naamgever wetenschapper edisoniet (niet meer 
erkend)

2900 Amazonendreef naamgever plaats amazoniet, variëteit van 
microclien

Mineralogische straten in Schoten

23/04/21

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/vZdFMDmTMsHt8mGZ9
https://goo.gl/maps/wZjJQfcYbrLtMaoa8
https://goo.gl/maps/A9b7b3cmBo7s8Vw78
https://www.mindat.org/min-3664.html
https://goo.gl/maps/jLn6rvxDbkm54eBs7
https://goo.gl/maps/k6pv1YA8hwYkLeDP8
https://www.mindat.org/min-1197.html
https://www.mindat.org/min-3681.html
https://goo.gl/maps/iP9kS4ytp9areagJ8
https://www.mindat.org/min-6169.html
https://goo.gl/maps/SkkhcPLsgdiDw7uNA
https://www.mindat.org/min-184.html
https://goo.gl/maps/wXfrUJ68frzP47Mv9


Kaart Zandstraat
Informatie
© Foto’s Paul Van hee

Schoten, Zandstraat

De Zandstraat loopt verder over de 
gemeentegrens in Sint-Job-in-'t-Goor (Brecht).

Brecht

https://goo.gl/maps/vZdFMDmTMsHt8mGZ9
http://straat.mineralogie.be/P_Antwerpen/Ant_Brecht.pdf


Kaart Zandstappenstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Schoten, Zandstappenstraat

https://goo.gl/maps/wZjJQfcYbrLtMaoa8


Kaart Zilverstraat
Mineraal zilver
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Schoten, Zilverstraat

https://goo.gl/maps/A9b7b3cmBo7s8Vw78
https://www.mindat.org/min-3664.html


Kaart Gruisweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Schoten, Gruisweg
De Gruisweg ligt deels op grondgebied Merksem (Antwerpen).  

https://goo.gl/maps/jLn6rvxDbkm54eBs7
http://straat.mineralogie.be/P_Antwerpen/Ant_Antwerpen.pdf


Schoten, Curielaan

Kaart Curielaan
Mineraal curiet - Pb3(UO2)8O8(OH)6 · 3H2O  of sklodowskiet - Mg(UO2)2(SiO3OH)2 · 6H2O
© Foto’s Hugo Bender

Pierre en Marie Curie deden 
baanbrekend werk i.v.m. 
radioactiviteit.  Naar beide is 
een mineraal genoemd, curiet
en sklodowskiet, naar wie de 
straat verwijst (of naar beiden ?) 
is niet duidelijk.

https://goo.gl/maps/k6pv1YA8hwYkLeDP8
https://www.mindat.org/min-1197.html
https://www.mindat.org/min-3681.html
https://www.mindat.org/min-1197.html
https://www.mindat.org/min-3681.html


Schoten, Edisonplein
Edisoniet werd naar de uitvinder Thomas Alva Edison (1847-
1931) genoemd. Het is een synoniem voor het titaanoxide 
rutiel en geen erkende mineraalnaam meer.

Kaart Edisonplein
Mineraal edisoniet (niet meer erkend)
© Foto’s Hugo Bender

https://www.mindat.org/min-6169.html
https://www.mindat.org/min-3486.html
https://goo.gl/maps/iP9kS4ytp9areagJ8
https://www.mindat.org/min-6169.html


Kaart Amazonendreef
Mineraal amazoniet, variëteit van microclien
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Schoten, Amazonendreef
Amazoniet is een groene edelsteenvariëteit van het mineraal microclien.  
Het is genoemd naar de Amazonerivier (Brazilië).  Maar deze straatnaam 
verwijst allicht naar een paardrijdster.

https://goo.gl/maps/SkkhcPLsgdiDw7uNA
https://www.mindat.org/min-184.html
https://www.mindat.org/min-184.html
https://www.mindat.org/min-2704.html


M
in

er
al

o
gi

sc
h

e 
st

ra
te

n
 –

h
tt

p
:/

/s
tr

aa
t.

m
in

er
al

o
gi

e.
b

e
–

in
fo

 &
 ©

 m
ka

@
m

in
er

an
t.

o
rg

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

Schoten ?

23/04/21

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

