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Mineralogische straten in Westerlo

14/07/21

2260 Tongerlo Leistraat schijn - steen

2260 Tongerlo Zandvoort zand

2260 Voortkapel t Zand zand

2260 Voortkapel Leemstraat leem

2260 Voortkapel Steenbeemd steen

2260 Voortkapel Stenen Heide steen

2260 Zoerle-Parwijs Sint-Barbarastraat mijnbouw

2260 Zoerle-Parwijs Zavelstraat zavel

2260 Zoerle-Parwijs Zandstraat zand

2260 Heultje Diamantweg mineraal diamant

2260 Zammel Zandberg zand

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/gGfwiQV24gHGGVin9
https://goo.gl/maps/ZhHYFtZJitkw7VDeA
https://goo.gl/maps/NrowXiky1AeoVZqt9
https://goo.gl/maps/G6a4tuiFxMZV6YKB9
https://goo.gl/maps/71RzCmCcP8LAEnW67
https://goo.gl/maps/2cdp8GCR3WPtbcPd8
https://goo.gl/maps/xcUjmUNpQUfDki9aA
https://goo.gl/maps/GCxwTjvNDuSvCvtL7
https://goo.gl/maps/amJVZ67n6CG64RpL7
https://goo.gl/maps/jRLgeNkt4A6BGU5W8
https://goo.gl/maps/28CFxfhxSThMkUdY7
https://www.mindat.org/min-1282.html
https://goo.gl/maps/v6aTJftQGFM7SsRN9


Kaart Leistraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Westerlo – Tongerlo, Leistraat 

Allicht verwijst de straatnaam niet naar leisteen.

https://goo.gl/maps/ZhHYFtZJitkw7VDeA


Kaart Zandvoort
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Westerlo – Tongerlo, Zandvoort
Zandvoort verwijst naar een doorlaatbare plaats door de 
beek Zand Voort Loop.

Vandermaelen 1846-54

X

https://goo.gl/maps/NrowXiky1AeoVZqt9


Kaart t Zand
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Westerlo – Voortkapel, ‘t Zand

https://goo.gl/maps/G6a4tuiFxMZV6YKB9


Kaart Leemstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Westerlo – Voortkapel, Leemstraat

https://goo.gl/maps/71RzCmCcP8LAEnW67


Kaart Stenen Heide
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Westerlo – Voortkapel, Stenen Heide

https://goo.gl/maps/xcUjmUNpQUfDki9aA


Kaart Sint-Barbarastraat
Informatie Sint-Barbara - Wikipedia
© Foto’s Hugo Bender

Westerlo – Zoerle-Parwijs, Sint-Barbarastraat

Sint-Barbara is patroonheilige van de mijnwerkers (en allerlei 
anderen).

https://goo.gl/maps/GCxwTjvNDuSvCvtL7
https://nl.wikipedia.org/wiki/Barbara_van_Nicomedi%C3%AB


Kaart Zavelstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Westerlo – Zoerle-Parwijs, Zavelstraat

https://goo.gl/maps/amJVZ67n6CG64RpL7


Kaart Zandstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Westerlo – Zoerle-Parwijs, Zandstraat

https://goo.gl/maps/jRLgeNkt4A6BGU5W8


Kaart Diamantweg
Mineraal diamant
Informatie Pers. mededeling Jef Thys, Heemkring Ansfried
© Foto’s Hugo Bender

Westerlo – Heultje, Diamantweg 

Diamantbewerking kwam in de streek 
veel voor tussen beide WO, tot de 
crisisjaren 1930. De diamantbewerkers 
plaatsten dan meestal een eigen 
molentje. Na WO II moesten de 
diamantbewerkers opnieuw meer en 
meer terug naar een ‘fabriek’…

De Diamantweg lag langs een voetbalveld 
van FC Diamant, een vriendenclub van het 
Turnhouts Handelsverbond. De meeste 
spelers waren diamantbewerker, en 
werkten voor slijpersbaas Sooi Valgaeren, 
die tevens sponsor en eigenaar van het 
veld was !

https://goo.gl/maps/28CFxfhxSThMkUdY7
https://www.mindat.org/min-1282.html


Kaart Zandberg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Westerlo – Zammel, Zandberg 

https://goo.gl/maps/v6aTJftQGFM7SsRN9
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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

Westerlo ?

14/07/21

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
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