
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

Mineralogische straten in As

3/05/21

In de wand van de verlaten Grindgroeve Hermans aan de Schuttenbergstraat 
ten noordoosten van As, zijn belangrijke geologische verschijnselen duidelijk 
waarneembaar. De grindgroeve is zeer belangrijk voor de studie van de 
afzettingen en van het ontstaan van het Kempens Plateau (hoofdterras van de 
Maas) tijdens het quartair (vanaf 2,5 miljoen jaar geleden). 

Het is een beschermd cultuurhistorisch landschap. Een 8,5 meter hoge 
trappentoren, die middels een loopbrug de verbinding vormt tussen de bodem 
van de groeve en het oorspronkelijk niveau, biedt de mogelijkheid om de 
groevewand op diverse niveaus te bezichtigen.

3665 As André Dumontlaan naamgever wetenschapper dumontiet

3665 St-Barbarastraat mijnbouw

3665 Steenweg steen

3665 Zandstraat zand

3665 Zavelstraat zavel

3665 Kolenspoor koolmijn

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/x51h6qkzJczgfvQP6
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/302696
https://goo.gl/maps/Fo1uENfVFrzRuBUC6
https://www.mindat.org/min-1328.html
https://goo.gl/maps/D7wUyCF3gy4KzqBZ6
https://goo.gl/maps/ACbTnbwu2ji6ozL48
https://goo.gl/maps/eUSvj3NuaVAERh2Q8
https://goo.gl/maps/Xb6Yv2tNoykftvdLA
https://goo.gl/maps/pWAxJUFKBjmZsuaD8


Kaart André Dumontlaan
Mineraal dumontiet
Informatie André Dumont, mijnbouwkundige - Wikipedia
© Foto’s Hugo Bender

As, André Dumontlaan
André Dumont (1847-1920) was een Belgisch geoloog 
en mijnbouwkundige.  Op basis van de vondst van 
steenkool in Nederlands Limburg was hij er van 
overtuigd dat er ook in Belgisch Limburg steenkool in 
de ondergrond moest zitten.

In de nacht van 1 op 2 augustus 1901 werd de 
steenkool inderdaad ontdekt op 541m diepte bij een 
proefboring in As waar nu een monument staat

Het mineraal dumontiet is echter naar zijn vader 
André-Hubert Dumont genoemd.  Hij was verbonden 
aan de universiteit van Luik en stelde de eerste 
geologische kaart van België op.

https://goo.gl/maps/Fo1uENfVFrzRuBUC6
https://www.mindat.org/min-1328.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Dumont_(mijnbouwkundige)
https://www.mindat.org/min-1328.html


Kaart St-Barbarastraat
Informatie Sint-Barbara van Nicomedië
© Foto’s Hugo Bender

As, St-Barbarastraat
Sint-Barbara van Nicomedië is beschermheilige van o.a. de 
mijnwerkers.  Daarom vind je aan de ingang van alle mijnen 
wel een beeld van haar.

https://goo.gl/maps/D7wUyCF3gy4KzqBZ6
https://nl.wikipedia.org/wiki/Barbara_van_Nicomedi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Barbara_van_Nicomedi%C3%AB


Kaart Steenweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

As, Steenweg

https://goo.gl/maps/ACbTnbwu2ji6ozL48


Kaart Zandstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

As, Zandstraat

https://goo.gl/maps/eUSvj3NuaVAERh2Q8


Kaart Zavelstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

As, Zavelstraat 

https://goo.gl/maps/Xb6Yv2tNoykftvdLA


Kaart Kolenspoor
Informatie Kolenspoor - Wikipedia
© Foto’s Hugo Bender

As, Kolenspoor
Het Kolenspoor was een tijdlang een toeristische spoorweg 
tussen Waterschei en Eisden, op het traject van een gedeelte
van de voormalige spoorlijn 21A (Waterschei-As) en de 
voormalige spoorlijn 21B (As-Eisden). Op de lijn werden 
toeristische ritten met oud spoorwegmaterieel gereden. Door de 
slechte staat van het spoor is dit sinds 2014 niet meer mogelijk. 

https://goo.gl/maps/pWAxJUFKBjmZsuaD8
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kolenspoor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kolenspoor
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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_Limburg.html

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

As

3/05/21

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

