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Mineralogische straten in Turnhout

2/01/22

2300 Turnhout Zandstraat zand

2300 Turnhout Tichelarijstraat steenbakkerij

2300 Turnhout Diamanterf mineraal diamant

2300 Turnhout Zandbergstraat zand

2300 Turnhout IJzerstraat schijn - mineraal ijzer

2300 Turnhout Steenbakkerslaan steenbakkerij

2300 Turnhout Pannenfabriek baksteen tichel pan

2300 Turnhout Pottenbakkersstraat steenbakkerij

2300 Turnhout Sinteldreef steenkool

2300 Zevendonk Tingietersstraat schijn - mineraal tin

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/T9wZczjAeptWMUFJA
https://goo.gl/maps/gVrx58okqjVpXEc87
https://goo.gl/maps/kULAf4wH3691vAHf7
https://goo.gl/maps/qK1Bubn3Ptzkcwkx6
https://www.mindat.org/min-1282.html
https://goo.gl/maps/vGA56QwqjwYxFV346
https://goo.gl/maps/iyMSDRD9XpQFNQqM8
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://goo.gl/maps/27oy9GJ2MR7SQ2iX7
https://goo.gl/maps/LsgZXvr9MG1qovKT8
https://goo.gl/maps/J7K5yUaNCUBUS4uB7
https://goo.gl/maps/b4oaptM82TCCczax7
https://goo.gl/maps/nDQ3meXkLgvxhUyz5
https://www.mindat.org/min-3965.html


Turnhout, Zandstraat  

Kaart Zandstraat
Informatie Zandstraat - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/gVrx58okqjVpXEc87
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/1622


Turnhout, Tichelarijstraat
Een tichel is een vloersteen, ook wordt het 
woord wel gebruikt voor bakstenen.  

Turnhout was gekend voor zijn potten- en 
tichelbakkers.

Kaart Tichelarijstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/kULAf4wH3691vAHf7


Turnhout, Zandbergstraat
Reeds in de 15de eeuw wordt de ‘Santbergh’ vermeld. Op de 
Vandermaelen-kaart (1845-54) staat in het verlengde van de 
huidige Zandbergstraat een ‘Zandberg Fme’ langs de 
Steenweg op Mol. 
In 1878 werden daar 15 arbeiderswoningen gebouwd en
een gedenksteen met het jaartal in een van de gevels 
aangebracht. De laatste woningen werden in 2019 gesloopt 
en de steen aangebracht in de nieuwbouw.

Kaart Zandbergstraat
Informatie Pers. mededeling Alain Vanhove, Bibliotheek Archief en Informatie Turnhout  &  Bert Hendrickx
© Foto’s Hugo Bender  en  Bert Hendrickx

Vandermaelen 1846-54

De arbeiderswoningen (Steenweg op Mol) juist voor de sloop en de reeds gedemonteerde gedenksteen, © Foto’s  Bert Hendrickx 

De gedenksteen in de nieuwbouwgevel
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https://goo.gl/maps/vGA56QwqjwYxFV346


Turnhout, IJzerstraat  

Kaart IJzerstraat
Mineraal ijzer
Informatie IJzerstraat - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/iyMSDRD9XpQFNQqM8
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/12084


Turnhout, Steenbakkerslaan

Kaart Steenbakkerslaan
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/27oy9GJ2MR7SQ2iX7


Turnhout, Pannenfabriek
De straat ‘Pannenfabriek’ vormt de grens met de gemeente 
Ravels en ligt deels in Oud-Turnhout waar zich ook de 
Pannenfabriek bevindt.

Juist voor de Eerste Wereldoorlog werd de steenbakkerij en 
cementfabriek opgericht die in 1922 overgenomen werden 
door de ‘Cimenteries en Briqueteries Réunies’. In 1972 werd 
alle keramische nijverheid in Turnhout stopgezet. In Ravels ligt 
wel nog een betoncentrale aan de zuidkant van het kanaal 
Turnhout-Dessel.

Kaart Pannenfabriek
Informatie Turnhout - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Ravels

Ravels Turnhout

Turnhout

http://straat.mineralogie.be/P_Antwerpen/Ant_Ravels.pdf
http://straat.mineralogie.be/P_Antwerpen/Ant_OudTurnhout.pdf
https://goo.gl/maps/LsgZXvr9MG1qovKT8
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/13747


Turnhout, Pottenbakkersstraat  

Turnhout was gekend voor zijn potten- en tichelbakkers.

Kaart Pottenbakkersstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/J7K5yUaNCUBUS4uB7


Turnhout, Sinteldreef  

Sintel is asse van kolen of ertsverwerking.

Kaart Sinteldreef
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/b4oaptM82TCCczax7


Turnhout - Zevendonk, Tingietersstraat
De Tingietersstraat ligt in een verkaveling uit de 2de helft van de 20ste

eeuw.

Gedegen (zuiver) tin is een zeldzaam mineraal.  Het meeste tin komt 
voor als oxide in het mineraal cassiteriet. 

Kaart Tingietersstraat
Mineraal tin
Informatie Tingietersstraat - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

https://www.mindat.org/min-3965.html
https://www.mindat.org/min-917.html
https://goo.gl/maps/nDQ3meXkLgvxhUyz5
https://www.mindat.org/min-3965.html
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/1609
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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

Turnhout ?

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

