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1000 Brussel Zandbergenstraat zand

1000 Brussel Koolstraat kool

1000 Brussel Kolenmarkt steenkool

1000 Brussel Oudijzergang schijn - mineraal ijzer

1000 Brussel Pottenbakkersstraat steenbakkerij

1000 Kaaienwijk IJzerplein schijn - mineraal ijzer

1000 Kaaienwijk Arduinkaai gesteente

1000 Kaaienwijk Baksteenkaai baksteen tichel pan

1000 Kaaienwijk Kalkkaai kalk

1000 Kaaienwijk Steenkoolkaai steenkool

1000 Marollen Schoorsteenvegersstraat schijn - steen

1000 Zavel Grote Zavel zavel

1000 Zavel Kleine Zavel zavel

1000 Zavel Zavelstraat zavel
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http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/vc36SZHmK3aUbWVP8
https://goo.gl/maps/izJEBRLB8N7HRZ3m7
https://goo.gl/maps/Z1as9GVHAURyAS4Y8
https://goo.gl/maps/XtKE5372wBFCm9jf9
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://goo.gl/maps/tZUG9kC1JV85hEAdA
https://goo.gl/maps/J2jLEg38gVh9PfW39
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://goo.gl/maps/Yfh91YVj1WTkNd5U6
https://goo.gl/maps/PYH56Vi3GZAnAKDg9
https://goo.gl/maps/kM29yJAXk6QW5Cac7
https://goo.gl/maps/d8BXMdo4UmT2Po5U8
https://goo.gl/maps/v7HoUVqMPmY3Q1u46
https://goo.gl/maps/ANmzraYByAymg7Vp8
https://goo.gl/maps/XXtstF77hADv1uPm7
https://goo.gl/maps/L5HowJHhVkxZh4Wu7
https://goo.gl/maps/UAsyW6Ri6hqRMrZn9
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1000 Brussel Zavelput zavelgroeve

1000 Brussel Zandstraat zand

1000 Brussel Livingstonelaan naamgever persoon livingstoniet

1000 Brussel Schaliegang steen

1000 Brussel Steenstraat steen

1000 Brussel Plattesteen schijn - steen

1000 Brussel Goudsmedenstraat mineraal goud

1000 Brussel Zilverstraat mineraal zilver

1000 Brussel Franklin Rooseveltlaan naamgever persoon rooseveltiet

1000 Brussel Amazonendreef naamgever plaats amazoniet, variëteit van 
microclien

1000 Europese Wijk Ardennestraat naamgever plaats ardenniet-(As)

1000 Europese Wijk Luxemburgstraat naamgever plaats luxembourgiet

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/UAsyW6Ri6hqRMrZn9
https://goo.gl/maps/1gzH9Z3QHHGBWXav9
https://goo.gl/maps/AmW4zPMkicRxev13A
https://goo.gl/maps/boHLUmV1xaFRTdjV8
https://www.mindat.org/min-2424.html
https://goo.gl/maps/wH9Qthkupt5aAGAj7
https://goo.gl/maps/MckF1p8LDxgGonye8
https://goo.gl/maps/hTCQTW43TRkjoGuJ9
https://www.mindat.org/min-1720.html
https://goo.gl/maps/5hFMkAXzy1XtPc2V7
https://www.mindat.org/min-3664.html
https://goo.gl/maps/xSPLZt7sgGT4Yvca6
https://www.mindat.org/min-3444.html
https://goo.gl/maps/aYEL3Luj1fVM6bPK8
https://www.mindat.org/min-184.html
https://goo.gl/maps/1v2YBHMLUnbNmmwZ6
https://www.mindat.org/min-322.html
https://goo.gl/maps/ApJVgZo15cup5Ai59
https://www.mindat.org/min-53538.html
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1020 Laken Amethistdreef mineraal amethist, variëteit kwarts

1020 Laken Amethistpad mineraal amethist, variëteit kwarts

1020 Laken Amethistplein mineraal amethist, variëteit kwarts

1020 Laken Amethistsquare mineraal amethist, variëteit kwarts

1020 Laken Amethiststraat mineraal amethist, variëteit kwarts

1020 Laken Berilpad mineraal beryl

1020 Laken Granaatsquare mineraal granaat, mineralengroep

1020 Laken Granaatstraat mineraal granaat, mineralengroep

1020 Laken Jadepad mineraal jade

1020 Laken Kornalijnpad mineraal kornalijn, variëteit van 
chalcedoon

1020 Laken Onyxsquare mineraal onyx, variëteit van agaat

1020 Laken Onyxstraat mineraal onyx, variëteit van agaat

1020 Laken Robijndreef mineraal robijn, variëteit van korund

1020 Laken Robijnstraat mineraal robijn, variëteit van korund

1020 Laken Turkooispad mineraal turkoois

1020 Laken Turkooissquare mineraal turkoois

1020 Laken Zirkoonpad mineraal zirkoon

1020 Laken Steenbakkerijstraat steenbakkerij

1120 Neder-Over-Heembeek Mariënsteen steen

1130 Haren Kleemputpad kleiput (k)leemput
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http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/PtTSVgcGBYhNjKnJ8
https://www.mindat.org/min-198.html
https://goo.gl/maps/6Z85dJEVmEpZTrsa9
https://www.mindat.org/min-198.html
https://goo.gl/maps/Lqybt6RotcGav9K39
https://www.mindat.org/min-198.html
https://goo.gl/maps/w6GNZEBEHMUsfMtE8
https://www.mindat.org/min-198.html
https://goo.gl/maps/SMDhXuEainXuTniR7
https://www.mindat.org/min-198.html
https://goo.gl/maps/2moLWCXyXnrfG86a8
https://www.mindat.org/min-819.html
https://goo.gl/maps/1fy4sHTgiPXYFLJv6
https://www.mindat.org/min-10272.html
https://goo.gl/maps/qE4N6aqVpa8unfVh8
https://www.mindat.org/min-10272.html
https://goo.gl/maps/b33oyZESWKoVheKL9
https://www.mindat.org/min-10403.html
https://goo.gl/maps/cS5yyQ6QU53y5dKj8
https://www.mindat.org/min-9333.html
https://goo.gl/maps/SZBhv2NAzp3LNxpf9
https://www.mindat.org/min-2999.html
https://goo.gl/maps/SZBhv2NAzp3LNxpf9
https://www.mindat.org/min-2999.html
https://goo.gl/maps/FAjChNEAonncLBfdA
https://www.mindat.org/min-3473.html
https://goo.gl/maps/JBN3b4MuRXqVCEsv6
https://www.mindat.org/min-3473.html
https://goo.gl/maps/MtrYAM8qfRXegwTQ7
https://www.mindat.org/min-4060.html
https://goo.gl/maps/EiK1Br7Nxgbm7nij6
https://www.mindat.org/min-4060.html
https://goo.gl/maps/cS5yyQ6QU53y5dKj8
https://www.mindat.org/min-4421.html
https://goo.gl/maps/GPvAt4R1f7SacuBv
https://goo.gl/maps/6NBBhwvYKGkbkb8R8
https://goo.gl/maps/6JTCXU6Ry2iDgv619
https://goo.gl/maps/UAsyW6Ri6hqRMrZn9


Kaart Arduinkaai
Informatie Arduinkaai - Ebru
© Foto’s Bert Brijs

Brussel - Kaaienwijk, Arduinkaai 

De Arduinkaai is de zuidkant van het 
Hooidok dat in 1639 werd aangelegd en in 
1910-11 gedempt.

https://goo.gl/maps/Yfh91YVj1WTkNd5U6
http://www.ebru.be/n/0000/brussel-1000-arduinkaai.html


Kaart Baksteenkaai
Informatie Baksteenkaai - Ebru
© Foto’s Bert Brijs

Brussel - Kaaienwijk, Baksteenkaai 
De Baksteenkaai ligt aan het vroegere Koopliedendok dat in 
1568 werd gegraven en in 1882 gedempt.  In de zomer 
meerden hier de boten met bakstenen, in de winter boten 
met verse vis.  Tot 1955 was hier de Vismet (Vismarkt).
Een oudere benaming is Kareelkaai.

https://goo.gl/maps/PYH56Vi3GZAnAKDg9
http://www.ebru.be/n/0000/brussel-1000-baksteenkaai.html


Kaart Kalkkaai
Informatie Kalkkaai - Ebru
© Foto’s Bert Brijs

Brussel - Kaaienwijk, Kalkkaai 
De Kalkkaai lag aan het voormalige 
Schuitendok en lag in het verlengde van het 
kanaal van Willebroek waarmee het 
verbonden werd in 1562 via de Vaart- of 
Oeverpoort.  Het dok werd in 1910 gedempt.

https://goo.gl/maps/kM29yJAXk6QW5Cac7
http://www.ebru.be/n/0000/brussel-1000-kalkkaai.html


Kaart Steenkoolkaai
Informatie Steenkoolkaai - Ebru
© Foto’s Bert Brijs

Brussel - Kaaienwijk, Steenkoolkaai

De Steenkoolkaai lag naast het vroeger Schuitendok 
(gedempt in 1910).

https://goo.gl/maps/d8BXMdo4UmT2Po5U8
http://www.ebru.be/n/0000/brussel-1000-steenkoolkaai.html


Kaart Grote Zavel
Informatie Zavel - wikipedia
© Foto’s Bert Brijs

Brussel - Zavel, Grote Zavel

Vlak bij elkaar Grote Zavel (Place du Grand Sablon), de 
Zavelstraat met de kerk Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zege en de 
Kleine Zavel met het standbeeld van de 
graven Egmont en Hoorn. 

https://goo.gl/maps/ANmzraYByAymg7Vp8
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zavel_(Brussel)


Kaart Kleine Zavel
Informatie Kleine Zavelsquare
© Foto’s Bert Brijs

Brussel - Zavel, Kleine Zavel

Vlak bij elkaar Grote Zavel, de 
Zavelstraat met de kerk Onze-
Lieve-Vrouw-ter-Zege en de 
Kleine Zavel (Place du Petit 
Sablon) met het standbeeld 
van de graven Egmont en 
Hoorn. 

https://goo.gl/maps/XXtstF77hADv1uPm7
https://visit.brussels/nl/place/Kleine-Zavelsquare


Kaart Zavelstraat
Informatie Onze Lieve Vrouw ter Zavelkerk in Brussel
© Foto’s Bert Brijs

Brussel - Zavel, Zavelstraat
Vlak bij elkaar Grote Zavel, de Zavelstraat (rue des Sablons) 
met de kerk Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zege en de Kleine Zavel 
met het standbeeld van de graven Egmont en Hoorn. 

https://goo.gl/maps/L5HowJHhVkxZh4Wu7
https://historiek.net/onze-lieve-vrouw-ter-zavelkerk-in-brussel/8925/


Kaart Zavelput
Informatie Michel de Ghelderode - Ebru
© Foto’s Bert Brijs

Brussel, Zavelput 
De schrijver Michel de Ghelderode
woonde van 1934 tot 37 in de 
straat. Hij noemde zich ‘Le 
Seigneur du Zavelput et autres
lieux’.

https://goo.gl/maps/1gzH9Z3QHHGBWXav9
http://www.ebru.be/monuments/plaat-brussel-1000-michel-de-ghelderode.html


Kaart Zandstraat
Informatie stripmuseum
© Foto’s Bert Brijs

Brussel, Zandstraat

In de Zandstraat (rue des Sables) bevindt zich het Belgisch stripcentrum museum.

https://goo.gl/maps/AmW4zPMkicRxev13A
https://www.stripmuseum.be/nl/home
https://www.stripmuseum.be/nl/home


Kaart Steenstraat
Informatie Steenstraat - Ebru
© Foto’s Bert Brijs

Brussel, Steenstraat

De Steenstraat (rue des Pierres) zou de oudste straat van 
Brussel zijn.  De benaming wordt reeds gebruikt in de 2de

helft van de 13de eeuw en verwijst ofwel naar de steen 
‘Gulden Poirte’ in de buurt of naar de opslagplaats van de 
stenen voor de bouw van het stadhuis.

https://goo.gl/maps/wH9Qthkupt5aAGAj7
http://www.ebru.be/n/0000/brussel-1000-steenstraat.html


Kaart Plattesteen
Informatie Plattesteen - Ebru
© Foto’s Bert Brijs

Brussel, Plattesteen
Parallel met de Steenstraat loop de Plattesteen (rue Plattesteen !) 
die genoemd is naar een stenen patriciërswoning uit de 12de eeuw 
(of een stoof die zich daar in 1423 bevond ?).  Sinds 2007 heet de 
straat ook Harry Brownstraat.

https://goo.gl/maps/MckF1p8LDxgGonye8
http://www.ebru.be/n/0000/brussel-1000-plattesteen.html


Kaart Goudsmedenstraat
Mineraal goud 
Informatie http://www.ebru.be/n/0000/Goudsmedenstraat - Ebru.html Hellemans - wikipedia
© Foto’s Bert Brijs

Brussel, Goudsmedenstraat 

De Goudsmedenstraat ligt in de 
Hellemanswijk die ontworpen werd door 
architect Ernest Hellemans in 1906-12. Alle 
straatnamen verwijzen naar een beroep.

https://goo.gl/maps/hTCQTW43TRkjoGuJ9
https://www.mindat.org/min-1720.html
http://www.ebru.be/n/0000/brussel-1000-goudsmedenstraat.html
http://www.ebru.be/n/0000/brussel-1000-goudsmedenstraat.html
http://www.ebru.be/n/0000/brussel-1000-goudsmedenstraat.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cit%C3%A9_Hellemans


Kaart Zilverstraat
Informatie Zilverstraat - Ebru zilver
© Foto’s Bert Brijs

Brussel, Zilverstraat
De Zilverstraat (rue d’Argent) werd reeds in de 14de eeuw 
vermeld als Sylvesterstraat, later Sylverstraat. De huidige 
naam is dus een verbastering !

zilver
Himmelsfürst, 
Freiberg, D
verzameling 
terra mineralia, 
© foto Hugo 
Bender 

https://goo.gl/maps/5hFMkAXzy1XtPc2V7
http://www.ebru.be/n/0000/brussel-1000-zilverstraat.html
https://www.mindat.org/min-3664.html
https://www.mindat.org/min-3664.html


Kaart Ardennestraat
Mineraal ardenniet-(As) en  ardenniet-(V)
Informatie Ardennen - wikipedia ardenniet - Geonieuws
© Foto’s

Brussel - Europese Wijk, Ardennestraat

’Ardenne’ is Belgisch Frans voor ‘Les Ardennes’.  In het Nederlands 
moet het wel ‘Ardennen’ zijn.  Anderzijds is er in Elsene (en 
elders) een ‘Jean d’Ardennestraat’ die verwijst naar een 
journalist/schrijver (1839-1919) die daar 45 jaar gewoond heeft.  

De Ardennen hebben hun naam gegeven aan het mineraal
ardenniet-(As) (oorspronkelijk zonder de toevoeging ‘(As)’).  Later 
werd een gelijkaardig mineraal met vanandium (V) ipv (As)
ontdekt en kwam er een mineraal ardenniet-(V) bij.

https://goo.gl/maps/1v2YBHMLUnbNmmwZ6
https://www.mindat.org/min-322.html
https://www.mindat.org/min-28893.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ardennen
https://www.mineralogie.be/GN-archief/GN2007-09.pdf
https://www.mindat.org/min-322.html
https://www.mindat.org/min-28893.html


Kaart Luxemburgstraat
Mineraal luxembourgiet
Informatie Luxemburgstraat - Ebru
© Foto’s Hugo Bender

Brussel - Europese Wijk, Luxemburgstraat
Nabij het Luxemburgplein vormt de Luxemburgstraat de grens 
Elsene/Brussel.  Verderop ligt de straat helemaal in Brussel.

Het mineraal luxembourgiet is genoemd naar de stad Luxemburg 
die ook haar naam gaf aan de Luxemburgstraat en -plein en het 
station. Het mineraal werd voor het eerst beschreven in 2018  en 
ondertussen ook in Bolivië gevonden.

Elsene Brussel

https://goo.gl/maps/ApJVgZo15cup5Ai59
https://www.mindat.org/min-53538.html
https://www.ebru.be/n/1000/brussel-1000-luxemburgstraat.html
http://straat.mineralogie.be/P_Brussel/Bru_Elsene.pdf
https://www.mindat.org/min-53538.html


Kaart Vautierstraat
Informatie KBIN KBIN - Geonieuws
© Foto’s Hugo Bender

Brussel, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, KBIN 
Het museum van het KBIN is wereldberoemd voor zijn collectie 
iguanodon-dinosauriërs die in 1878 ontdekt werden op 322 m diepte in 
een steenkoolmijn in Bernissart.

Naast allerlei andere aspecten van de natuurwetenschappen stelt het 
museum ook een collectie mineralen ten toon.

https://goo.gl/maps/UrKoGiMYwEwUViBz7
https://www.naturalsciences.be/nl/museum/home
https://www.mineralogie.be/GN-archief/GN1991-01.pdf
https://www.naturalsciences.be/nl/museum/home
https://www.naturalsciences.be/nl/museum/exhibitions-view/240/398/395
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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_Brussel.html 
straat.mineralogie.be/P_VlaamsBrabant.html

Meer weten over mineralen ?
Kijk eens op www.minerant.org/MKA/index.html

Brussel

6/11/22

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
mailto:mka@minerant.org
http://straat.mineralogie.be/P_Brussel.html
http://straat.mineralogie.be/P_VlaamsBrabant.html
http://straat.mineralogie.be/P_VlaamsBrabant.html
https://www.minerant.org/MKA/index.html
https://www.minerant.org/MKA/index.html

