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Mineralogische straten in Hasselt 1/2 

28/03/22

3500 Hasselt Runkstersteenweg steenweg

3500 Hasselt Runksterkiezel kiezel

3500 Hasselt Kiezelstraat kiezel

3500 Hasselt Nieuwe Steenweg steen

3500 Hasselt Marie Curiestraat naamgever wetenschapper sklodowskiet

3500 Hasselt W.A. Mozartlaan naamgever persoon mozartiet

3500 Nieuwveld André Dumontstraat schijn - mineraal dumontiet

3500 Nieuwveld Zandstraat zand

3500 Nieuwveld Zavelvennestraat zavel

3500 Kiewit Paalsteenstraat steen

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/csMgT39j1AacUE4p7
https://goo.gl/maps/ooCsw6PjbKSL59t37
https://goo.gl/maps/fgt7LMsKJg8R9yHQ7
https://goo.gl/maps/VpjbyH1DdDDN5d2D9
https://goo.gl/maps/TbcNzhakBKF2q5ns7
https://goo.gl/maps/wodDMtgqCCgxzRNMA
https://www.mindat.org/min-3681.html
https://goo.gl/maps/HkwUJPuBgrhS67nVA
https://www.mindat.org/min-2799.html
https://goo.gl/maps/9wp3T7SvXeWcT3BXA
https://www.mindat.org/min-1328.html
https://goo.gl/maps/cNELgYx1XtsvkbGL9
https://goo.gl/maps/nEgCxBGKAEsfZ7sz8
https://goo.gl/maps/t9Q9pXbNoV6keooG6
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Mineralogische straten in Hasselt 2/2 

28/03/22

3500 Hasselt Kempische Steenweg steenweg

3500 Hasselt Luikersteenweg steenweg

3500 Sint-Lambrechts-Herk Panovenstraat steenbakkerij

3500 Sint-Lambrechts-Herk Steenberg steen

3510 Kermt Lummense Kiezel kiezel

3511 Herkenrode Zolderse Kiezel kiezel

3511 Kuringen Roeselstraat mineraal ijzer

3511 Kuringen Stevoortse Kiezel kiezel

3512 Stevoort Stevoortse Kiezel kiezel

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/csMgT39j1AacUE4p7
https://goo.gl/maps/dxxahxCPW49CrvoWA
https://goo.gl/maps/AEBNWQ1NPPc3Ntah6
https://goo.gl/maps/SrBYozyoeVi1jL7k8
https://goo.gl/maps/nhrnMkuGtwVNgGQw5
https://goo.gl/maps/ACrexqKuvg7hztMp7
https://goo.gl/maps/4FFa5BoP1xjKGKYg9
https://goo.gl/maps/XZWny3X4WPeG79Pj9
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://goo.gl/maps/CCcYwYphaESwBXYc9
https://goo.gl/maps/LKUwTbxDAYbP2rdQA


Hasselt, Runkstersteenweg
Op het kadasterplan van 1844 heet de weg ‘Runksterstraat’.

De eerste wegverharding was een karbrede kasseistrook die 
tot in de jaren 1950 bleef liggen. In 1983 kreeg de weg haar 
huidige vorm.

Kaart Runkstersteenweg
Informatie Runkstersteenweg - Hasel
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/ooCsw6PjbKSL59t37
https://hasel.be/runkstersteenweg


Hasselt, Runksterkiezel
De weg komt al voor op de Villaret kaart (1745-48).  In 1977 
werd de Runksterweg hernoemd in Runksterkiezel

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

https://goo.gl/maps/fgt7LMsKJg8R9yHQ7
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/4644


Hasselt, Kiezelstraat 

Kaart Kiezelstraat
Informatie Kiezelstraat - Hasel
© Foto’s Hugo Bender

Kiezel verwijst naar de vroegere verharding van de weg.  Het weg is al op de 
oudste landkaarten terug te vinden. Op 26 januari 1948 werd de naam gewijzigd
in ‘Oude Maasstraat’. Maar door het protest van de bewoners werd de oude 
naam al op 27 februari terug ingevoerd. Een klein deel van de straat ligt op de 
grens met Diepenbeek. 

https://goo.gl/maps/VpjbyH1DdDDN5d2D9
https://hasel.be/kiezelstraat
http://straat.mineralogie.be/P_Limburg/Lim_Diepenbeek.pdf


Hasselt, Nieuwe Steenweg
De Nieuwe Steenweg werd in 1930 aangelegd.

Kaart Nieuwe Steenweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/TbcNzhakBKF2q5ns7


Hasselt, Marie Curiestraat 
Marie Curie-Skłodowska (1867-1934) was een Pools-Franse scheikundige 
en natuurkundige die de radio-activiteit bestudeerde en de elementen 
radium en polonium ontdekte. Voor haar baanbrekend werk kreeg ze 
zowel een Nobelprijs natuurkunde als scheikunde. Het mineraal 
sklodowskiet [ Mg(UO2)2(SiO3OH)2 · 6H2O ] is naar haar genoemd.

De straat bestaat sinds 1996.

Kaart Marie Curiestraat
Mineraal sklodowskiet
Informatie Marie Curie - wikipedia
© Foto’s Hugo Bender

https://www.mindat.org/min-3681.html
https://goo.gl/maps/wodDMtgqCCgxzRNMA
https://www.mindat.org/min-3681.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie


Hasselt, W.A. Mozartlaan 

Naar aanleiding van de 200ste verjaardag van het overlijden van 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) werd in 1991 het 
mineraal mozartiet naar hem genoemd.  Zelf had hij wel geen 
band met mineralogie.

De straat kreeg haar naam in 1993.

Kaart W.A. Mozartlaan
Mineraal mozartiet
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

https://www.mindat.org/min-2799.html
https://goo.gl/maps/HkwUJPuBgrhS67nVA
https://www.mindat.org/min-2799.html


Hasselt - Nieuwveld, André Dumontstraat 
Het mineraal dumontiet is genoemd naar André-Hubert 
Dumont.  Zijn zoon, André Dumont, liet de eerste proef-
boringen uitvoeren naar steenkool in Limburg. In de nacht van 
1 op 2 augustus 1901 werd de steenkool ontdekt op 541m 
diepte bij een boring in As.  Maar het mineraal verwijst dus wel 
naar zijn vader !

Kaart André Dumontstraat
Mineraal dumontiet
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

https://www.mindat.org/min-1328.html
http://straat.mineralogie.be/P_Limburg/Lim_As.pdf
https://goo.gl/maps/9wp3T7SvXeWcT3BXA
https://www.mindat.org/min-1328.html


Hasselt - Nieuwveld, Zandstraat 

Kaart Zandstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/cNELgYx1XtsvkbGL9


Hasselt - Nieuwveld, Zavelvennestraat
De Zavelvennestraat kreeg haar naam in 1952. De naam 
verwijst naar een wijer Savelvenne omtrent Bouckerack
(1734). Het ven werd later een visvijver.

Kaart Zavelvennestraat
Informatie Zavelvennestraat - Hasel
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/nEgCxBGKAEsfZ7sz8
https://hasel.be/zavelvennestraat


Hasselt - Kiewit, Paalsteenstraat
Op 18 oktober 1666 werden, in het bijzijn van de magistraat van Hasselt en een 
afgevaardigde van Maximiliaan van Beieren, de grenzen tussen Zonhoven en Hasselt 
afgepaald en vastgelegd door middel van arduinen grensstenen. Slechts één van deze 
stenen staat nu nog altijd op zijn oorspronkelijke plaats aan de grens van beide 
gemeenten op de hoek van de Langvenne- en Paalsteenstraat.

Kaart Paalsteenstraat
Informatie Paalsteen Paalsteenstraat - Hasel
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/t9Q9pXbNoV6keooG6
https://hasel.be/paalsteen-paalsteenstraat


Hasselt, Kempische Steenweg 
De Kempische Steenweg werd in 1746-1788 aangelegd als 
onderdeel van de steenweg naar 's-Hertogenbosch. 

Tot in de 19de eeuw heette de weg ‘steenwegh van Hasselt op 
Sertogenbosch’ genoemd. Het was de eerste 'steenweg' bij 
Hasselt. De gebruikers van de steenweg moesten tol betalen om 
de aanleg te bekostigen.

Kaart Kempische Steenweg
Informatie Kempische Steenweg - Hasel
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/dxxahxCPW49CrvoWA
https://hasel.be/kempische-steenweg


Hasselt, Luikersteenweg 
De Luikersteenweg werd in de 18de eeuw aangelegd als deel 
van de verbinding Luik-Eindhoven-'s-Hertogenbosch ter 
vervanging van de middeleeuwse Oude Luikerbaan. Tot de 
tweede helft van de 19de eeuw was het een tolweg.

Kaart Luikersteenweg
Informatie Luikersteenweg - Hasel
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/AEBNWQ1NPPc3Ntah6
https://hasel.be/luikersteenweg-uit-wandelen-sint-martinus-2007


Hasselt - Sint-Lambrechts-Herk, Panovenstraat
Beschrijving (bron: W. Driesen):
‘Deze pannenbakkerij bestaet uit twee ovens waarvan den eene 10 
en den andere elf duizend pannen kan inhouden. Dezelve zijn goed 
en sterk gebouwd en tot het bakken van blauwe pannen geschikt. 
Daarbij zijn twee zeer ruime afdakken. De potaarde bevind zich op 
de plaats zelf. Alles is in de nabijheid der stad Hasselt.’

De oven was in gebruik <1842-1881 en behoorde aan het kasteel 
van Wideux.

Kaart Panovenstraat
Informatie Panoven Schoonwinkel
© Foto’s Hugo Bender

Vandermaelen 1846-54

https://goo.gl/maps/SrBYozyoeVi1jL7k8
http://www.pannestraat.be/fiche_POWD038.html


Hasselt - Sint-Lambrechts-Herk, Steenberg 
De straatnaam verwijst naar de ondergrond en het reliëf. In 1348 is al sprake 
van de Steynberg.  Op de Villaret kaart (1745-48) is de ‘Chap. N.D. de Stinberg’ 
aangeduid waar nog steeds een kapelletje staat.

Kaart Steenberg
Informatie Steenberg - Hasel
© Foto’s Hugo Bender

Villaret 1745-48

https://goo.gl/maps/nhrnMkuGtwVNgGQw5
https://hasel.be/steenberg


Hasselt - Kermt, Lummense Kiezel 
Tot 2 mei 1977 heette de straat ‘Kiezelstraat’. Maar door de 
gemeentefusies waren er 2 straten met die naam in Hasselt 
en daarom werd ze omgedoopt in ‘Lummense Kiezel’.

Kaart Lummense Kiezel
Informatie Lummense Kiezel - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/ACrexqKuvg7hztMp7
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/10409


Hasselt - Herkenrode, Zolderse Kiezel 

Kaart Zolderse Kiezel
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/4FFa5BoP1xjKGKYg9


Hasselt - Kuringen, Roeselstraat
De Roeselstraat kreeg haar naam in 1983 
verwijzend naar de kadastrale benaming 'Den 
Rousset’, hetgeen een verbastering is van de 
oude naam Roeselbos, een naam die al in 1542 
voorkomt.

Roesel is een synoniem voor ijzerzandsteen.

Kaart Roeselstraat
Mineraal ijzer
Informatie Roeselstraat - Hasel
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/XZWny3X4WPeG79Pj9
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://hasel.be/roeselstraat


Hasselt - Kuringen, Stevoortse Kiezel 

Kaart Stevoortse Kiezel
Informatie Stevoortse Kiezel - Hasel
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/CCcYwYphaESwBXYc9
https://hasel.be/stevoortse-kiezel


Hasselt - Stevoort, Stevoortse Kiezel 
De kiezelweg van Stevoort naar Kuringen werd ‘ten jare 1856‘ aangelegd. 

Naar aanleiding van de gemeentefusies werden op 2 mei 1977 de straatnamen 
Kiezelweg, Kapelstraat en Tramstraat vervangen door Stevoortse Kiezel. 

Kaart Stevoortse Kiezel
Informatie Stevoortse Kiezel - Hasel
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/LKUwTbxDAYbP2rdQA
https://hasel.be/stevoortse-kiezel
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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

Hasselt

28/03/22

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

