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2860 Sint-Katelijne-Waver Lange Zandstraat zand

2860 Sint-Katelijne-Waver Stenenmolenstraat schijn - steen

2860 Sint-Katelijne-Waver Kleistraat klei

2860 Sint-Katelijne-Waver Gelaagputten kleiput (k)leemput

2860 Sint-Katelijne-Waver Hagelsteinweg mineraal ijs

2860 Sint-Katelijne-Waver Zandstraat zand

2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver IJzersteinlei schijn - mineraal ijzer

2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver Leemstraat leem

2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver Lemenhoekstraat leem

2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver Steenputten kleiput (k)leemput

2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver Geleeg geleeg

Mineralogische straten in Sint-Katelijne-Waver

2/01/22

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/5vkDD33xQuGAEJYd7
https://goo.gl/maps/6RaESqYGnMreoHaX8
https://goo.gl/maps/TmwDK3XiPSNFRuVy6
https://goo.gl/maps/DoACCjLRDFEqprqE8
https://goo.gl/maps/XU2uPwcSzRSGe6Zx6
https://www.mindat.org/min-2001.html
https://goo.gl/maps/qUP7X21EwCwKu3a49
https://goo.gl/maps/Qe4qz7USKu76bL887
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://goo.gl/maps/h6C4n2DDrb24Nwrw8
https://goo.gl/maps/FP5udGvBuHT431Jr8
https://goo.gl/maps/6ozox4pGxzDrpTf56
https://goo.gl/maps/fTigzKHxZRVq9jcn8
https://goo.gl/maps/u5JUZKD9kp2wAeoh9


Kaart Lange Zandstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Sint-Katelijne-Waver, Lange Zandstraat
De Lange Zandstraat sluit aan op de gelijknamige straat in 
Mechelen - Walem.

https://goo.gl/maps/5vkDD33xQuGAEJYd7
http://straat.mineralogie.be/P_Antwerpen/Ant_Mechelen.pdf


Kaart Stenenmolenstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Sint-Katelijne-Waver, Stenenmolenstraat

https://goo.gl/maps/6RaESqYGnMreoHaX8


Kaart Kleistraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Sint-Katelijne-Waver, Kleistraat

De visvijvers langs deze straat zijn oude kleiputten.

https://goo.gl/maps/TmwDK3XiPSNFRuVy6


Kaart Gelaagputten
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Sint-Katelijne-Waver, Gelaagputten

Gelaagputten volgens de kaart, Dreefvelden volgens de 
straatnaamborden.

https://goo.gl/maps/DoACCjLRDFEqprqE8


Kaart Hagelsteinweg
Mineraal ijs
Informatie Hagelsteenweg - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Sint-Katelijne-Waver, Hagelsteinweg
De straatnaam verwijst naar het klooster en college 
Hagelstein dat wat verder gelegen is en gebouwd in 1928 op 
de plaats van het vroegere kasteel Hagelstein dat teruggaat 
tot de 13de eeuw.

Hagel is bevroren water, en dus het mineraal ijs. 

https://goo.gl/maps/XU2uPwcSzRSGe6Zx6
https://www.mindat.org/min-2001.html
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/3150
https://www.mindat.org/min-2001.html


Kaart Zandstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Sint-Katelijne-Waver, Zandstraat

De Zandstraat ligt op de grens van Mechelen
en Sint-Katelijne-Waver.

https://goo.gl/maps/qUP7X21EwCwKu3a49
http://straat.mineralogie.be/P_Antwerpen/Ant_Mechelen.pdf


Kaart IJzersteinlei
Mineraal ijzer
Informatie Hoeve IJzerstein - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Sint-Katelijne-Waver – Onze-Lieve-Vrouw-Waver, IJzersteinlei

De benaming ‘Ch aux IJserStijn’ komt reeds voor op de Ferrariskaart
(1771).

In de 16de eeuw zogenaamd "den Steen" in handen van de familie 
Suls, door de Spanjaarden verwoest in 1576. Het laatste deel van de 
vroegere omgrachting verdween in 1935, het bakhuis ten zuiden in 
1968. Onder het bakhuis bevonden zich de fundamenten van een 
ronde kasteeltoren met een diameter van circa 12 meter, tussen 
1324 en 1343 gebouwd door Wouter de Wisselaar.

Het huidige gebouw gaat terug tot 1780.

https://goo.gl/maps/Qe4qz7USKu76bL887
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/3263


Kaart Leemstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Sint-Katelijne-Waver – Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Leemstraat 
Leemstraat, Lemenhoek en Geleeg verwijzen naar 
de vroegere steenbakkerijnijverheid in het dorp.

https://goo.gl/maps/h6C4n2DDrb24Nwrw8


Kaart Lemenhoekstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Sint-Katelijne-Waver – Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Lemenhoekstraat

De Lemenhoekstraat ligt tussen de Leemstraat in OLV-Waver 
en de gelijknamige straat in Putte. Allemaal verwijzen ze 
naar de vroegere baksteennijverheid in de buurt.

https://goo.gl/maps/FP5udGvBuHT431Jr8
http://straat.mineralogie.be/P_Antwerpen/Ant_Putte.pdf


Kaart Steenputten
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Sint-Katelijne-Waver – Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Steenputten

https://goo.gl/maps/6ozox4pGxzDrpTf56


Kaart Geleeg
Informatie Een steenbakkerij in de Mechelse groentestreek. Het 'Geleeg' te Onze-Lieve-
Vrouw-Waver 1870-1913, Mario Baeck, Ons Heem 53(3) 185-193 (1999).
© Foto’s Hugo Bender

Sint-Katelijne-Waver – Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Geleeg
De steenbakkerij werd in 1870 opgericht door Jan Baptist 
Vanderauwermeulen en na diens dood in 1871 door 
verschillende eigenaars verder uitgebreid.  Einde 19de eeuw 
werden jaarlijks tot 1 miljoen stenen geproduceerd.  Door 
uitputting van de kleiput hield de activiteit op in 1913.

De vijver langs de straat ‘Geleeg’ is een restant van de kleiput.

https://goo.gl/maps/fTigzKHxZRVq9jcn8
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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

St-Katelijne-Waver ?

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

