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Mineralogische straten in Bree

1/01/22

3960 Bree t Hasseltkiezel kiezel

3960 Bree Gruitroderkiezel kiezel

3960 Bree Meeuwerkiezel kiezel

3960 Bree Panhovenstraat steenbakkerij

3960 Bree Pannenbakkersstraat steenbakkerij

3960 Beek Diamantstraat mineraal diamant

3960 Beek Robijnstraat mineraal robijn, variëteit van korund

3960 Beek Saffierstraat mineraal saffier, variëteit van korund

3960 Beek Smaragdstraat mineraal smaragd, variëteit van 
beryl

3960 Beek Bocholterkiezel kiezel

3960 Opitter Zandbergstraat zand

3960 Opitter Steenbergstraat steen

3960 Opitter Opitterkiezel kiezel

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/ris3FDeux3LS6NvKA
https://goo.gl/maps/RiDkLcn1QFoWExTH9
https://goo.gl/maps/c8ZipBj5yDTny59S7
https://goo.gl/maps/VHny7zF2jk7XqERK7
https://goo.gl/maps/rQbTfVVAkGZGZECt5
https://goo.gl/maps/NAAQrY1tLPPykp2K9
https://goo.gl/maps/ZhZp89Gp8QZB5bM69
https://www.mindat.org/min-1282.html
https://goo.gl/maps/Unx7CK1BYq4Fa3mR7
https://www.mindat.org/min-3473.html
https://goo.gl/maps/tnEMd7e3hH1Us4QXA
https://www.mindat.org/min-3529.html
https://goo.gl/maps/fCJu8DSMKwjB93RH9
https://www.mindat.org/min-1375.html
https://goo.gl/maps/NZ349JudCpY4GziS8
https://goo.gl/maps/kCk1L2VpmbcjfjpD7
https://goo.gl/maps/fJHHhsnCueFCEH4G6
https://goo.gl/maps/K84CkaiiDYbTprCZ8


Kaart Diamantstraat
Mineraal diamant
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Bree - Beek, Diamantstraat

Diamant is het hardste mineraal, geliefd als 
edelsteen maar ook belangrijk voor allerlei 
industriële toepassingen.

https://goo.gl/maps/ZhZp89Gp8QZB5bM69
https://www.mindat.org/min-1282.html
https://www.mindat.org/min-1282.html


Kaart Robijnstraat
Mineraal robijn, variëteit van korund
Informatie Robijn - Geonieuws november 1993
© Foto’s Hugo Bender

Bree - Beek, Robijnstraat

Robijn is de rode variëteit van het mineraal 
korund en wordt gebruikt als edelsteen. Je 
leest er meer over in Korund, variëteit 
robijn  en  robijn, Froland, Noorwegen.

https://goo.gl/maps/Unx7CK1BYq4Fa3mR7
https://www.mindat.org/min-3473.html
http://www.mineralogie.be/GN-archief/GN1993-09.pdf
https://www.mindat.org/min-3473.html
https://www.mindat.org/min-1136.html
http://www.mineralogie.be/GN-archief/GN1993-09.pdf


Kaart Saffierstraat
Mineraal saffier, variëteit van korund
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Bree - Beek, Saffierstraat

Saffier is de blauwe variëteit van het mineraal 
korund en wordt gebruikt als edelsteen.  

https://goo.gl/maps/tnEMd7e3hH1Us4QXA
https://www.mindat.org/min-3529.html
https://www.mindat.org/min-3529.html
https://www.mindat.org/min-1136.html


Kaart Smaragdstraat
Mineraal smaragd, variëteit van beryl
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Bree - Beek, Smaragdstraat
Smaragd is een groene variëteit van het mineraal beryl. De 
edelsteen geeft ook zijn naam aan de kleur ‘smaragdgroen’.

Smaragd in micca-schist, 
Leckbachrinne, 
Habachtal, Oostenrijk -
Verzameling Nationalwelten, 
Mittersill, 
© Foto Hugo Bender

https://goo.gl/maps/fCJu8DSMKwjB93RH9
https://www.mindat.org/min-1375.html
https://www.mindat.org/min-1375.html
https://www.mindat.org/min-819.html


Kaart Zandbergstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Bree - Opitter, Zandbergstraat

https://goo.gl/maps/kCk1L2VpmbcjfjpD7


Kaart Steenbergstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Bree - Opitter, Steenbergstraat

https://goo.gl/maps/fJHHhsnCueFCEH4G6


Kaart Opitterkiezel
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Bree - Opitter, Opitterkiezel
Opitterkiezel, N721, de verbindingsweg tussen Opitter en Bree.  
‘Kiezel’ verwijst naar de vroegere verharding met kiezelsteen.

https://goo.gl/maps/K84CkaiiDYbTprCZ8
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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

Bree

1/01/22

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

