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Mineralogische straten in Halen

1/01/22

3545 Halen Sint-Barbaraplein mijnbouw

3545 Ertsenrijk Ertsenrijkstraat metaal, erts

3545 Loksbergen Zilveren-Helmstraat schijn - mineraal zilver

3545 Loksbergen IJzerwinningstraat mineraal ijzer

3545 Loksbergen Panovenstraat steenbakkerij

3545 Loksbergen Steenbakkersstraat steenbakkerij

3545 Loksbergen Keibergstraat kei

3545 Zelem Kolenbergstraat koolmijn

3545 Zelem Steenbergstraat steen

3545 Zelem Gieterijstraat ijzerverwerking ijzer

3545 Zelem Zandstraat zand

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/njkapLV2FoACenRs9
https://goo.gl/maps/kwtspHJfGoQgPTeX9
https://goo.gl/maps/dbV2zMci8qC8VNiT9
https://goo.gl/maps/ddnFGbx29mvqYpEh9
https://www.mindat.org/min-3664.html
https://goo.gl/maps/K2H7yyche9yH42jWA
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://goo.gl/maps/YCTiaGLABfViaF5T7
https://goo.gl/maps/qkUb3eYNecCf8Y3y6
https://goo.gl/maps/rV89PQbUtRGe5kXx7
https://goo.gl/maps/2RckpFFVASXmGjJv9
https://goo.gl/maps/7pDpxYMC1HmV83ov9
https://goo.gl/maps/B6WBukHf3isWfWk2A
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://goo.gl/maps/HDfpg1DMMZ4996KH6


Kaart Sint-Barbaraplein
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Halen, Sint-Barbaraplein

Sint-Barbara is o.a. patroonheilige van de mijnwerkers.

https://goo.gl/maps/kwtspHJfGoQgPTeX9


Kaart Ertsenrijkstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Halen - Ertsenrijk, Ertsenrijkstraat
De wijk ‘Ertsenryck’ komt al op de oudste kaarten voor. 

Villaretkaart 1745-48

https://goo.gl/maps/dbV2zMci8qC8VNiT9


Kaart Zilveren-Helmstraat
Mineraal zilver
Informatie Slagveld Halen - Erfgoed Gedenksteen - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Halen - Loksbergen, Zilveren-Helmstraat
Bij de IJzerenbeek en de Velpe speelde zich in 1914 de laatste 
grote cavalerieslag af uit de geschiedenis, gekend als de ‘Slag der 
Zilveren Helmen’. De Belgische overwinning had wel geen grote 
gevolgen voor het verder verloop van de Eerste Wereldoorlog.

https://goo.gl/maps/ddnFGbx29mvqYpEh9
https://www.mindat.org/min-3664.html
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/300946
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/214020


Kaart IJzerwinningstraat
Mineraal ijzer
Informatie IJzeren Winning - Erfgoed Panoven Coeckelberghs
© Foto’s Hugo Bender

Halen - Loksbergen, IJzerwinningstraat

Op de Ferrariskaart heet de beek ‘Eserbeek’, 
later wordt dit ‘Eyzere Beek’ en het gebied 
‘Eyzere Winning/Termning’.  

Op de Vandermaelen kaart staat hier een 
‘Tuillerie et Briquetterie’ aangeduid. De 
panoven is allicht na 1845 gebouwd en 
behoorde aan de familie Coeckelberghs.  Hij 
staat nog op de militaire kaart 1904 aangeduid. Vandermaelen 1846-54

https://goo.gl/maps/K2H7yyche9yH42jWA
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/21761
http://www.pannestraat.be/fiche_POAN001.html


Kaart Panovenstraat
Informatie Pannenfabriek De Panoven – Erfgoed Pannenfabriek Jorissen
© Foto’s Hugo Bender

Halen - Loksbergen, Panovenstraat
Pannenfabriek ‘De Panoven’ werd gesticht door Jorissen in 1877 en gebruikte een 
paapoven. In 1920 werd de fabriek gemechaniseerd en werd een  stoommachine 
geïnstalleerd. In 1939 werd het machinehuis volledig vernieuwd: de fabriek 
draaide van dan af op twee elektromotoren. Er werkten vijf werklieden. De 
productie stopte in 1954, na een 'misbaksel' dat in de oven bleef liggen.

https://goo.gl/maps/YCTiaGLABfViaF5T7
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/200349
http://www.pannestraat.be/fiche_PF00001.html


Kaart Steenbakkersstraat
Informatie Pannenfabriek De Panoven - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Halen - Loksbergen, Steenbakkersstraat

Loksbergen heeft een lange geschiedenis van kleiwinning en 
steenbakkerijen: omstreeks 1430 bouwden twee monniken de 
nu nog bestaande Kluis van Rijnrode met stenen, ter plaatse 
gebakken. Na een brand in de stad Diest in 1680 werden vele 
daken in de stad Diest bekleed met 'tichels' uit Loksbergen, 
platte dakpannen die in feite afgeleid waren van vloertegels. Ook 
de Diestse forten, gebouwd tussen 1840 en 1849, moesten 
volgens het lastenboek gebouwd worden met brikken en pannen 
van steenbakkerij Coeckelberghs 'op de IJzerewinning' en van 
steenbakkerij Schraenen te Rijnrode. 

https://goo.gl/maps/qkUb3eYNecCf8Y3y6
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/200349


Kaart Keibergstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Halen - Loksbergen, Keibergstraat

https://goo.gl/maps/rV89PQbUtRGe5kXx7


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

Halen - Zelem, Kolenbergstraat

https://goo.gl/maps/2RckpFFVASXmGjJv9
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/4598


Kaart Steenbergstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Halen - Zelem, Steenbergstraat

https://goo.gl/maps/7pDpxYMC1HmV83ov9


Kaart Gieterijstraat
Mineraal ijzer
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Halen - Zelem, Gieterijstraat

https://goo.gl/maps/B6WBukHf3isWfWk2A
https://www.mindat.org/min-2047.html


Kaart Zandstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Halen - Zelem, Zandstraat

https://goo.gl/maps/HDfpg1DMMZ4996KH6
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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

Halen

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

