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Mineralogische straten in Herk-de-Stad

1/01/22

3540 Herk-de-Stad Zoutbrugstraat mineraal haliet

3540 Donk Kalkkuilstraat kalk

3540 Donk Keibergstraat kei

3540 Schulen Tichelstraat baksteen tichel pan

3540 Schulen Leemkuilstraat kleiput (k)leemput

3540 Schulen Kiezelweg kiezel

3540 Schulen Steenweg steen

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/QzDQwbVXRyWVKBFo8
https://goo.gl/maps/EQXBoJrGxBNhmXRA9
https://www.mindat.org/min-1804.html
https://goo.gl/maps/8xqsuvsnGwNfzRmS7
https://goo.gl/maps/yYbWtqCSp42EhXV8A
https://goo.gl/maps/VPjhZ9hTwqd2KB9b9
https://goo.gl/maps/FbHgxYESq9jTmhy39
https://goo.gl/maps/YN1sHeHVWrXQTAD29
https://goo.gl/maps/Hy5Xp53PMX3tcyne9


Kaart Zoutbrugstraat
Mineraal haliet
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Herk-de-Stad, Zoutbrugstraat

https://goo.gl/maps/EQXBoJrGxBNhmXRA9
https://www.mindat.org/min-1804.html


Kaart Kalkkuilstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Herk-de-Stad - Donk, Kalkkuilstraat

https://goo.gl/maps/8xqsuvsnGwNfzRmS7


Kaart Keibergstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Herk-de-Stad - Donk, Keibergstraat

https://goo.gl/maps/yYbWtqCSp42EhXV8A


Kaart Tichelstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Herk-de-Stad - Schulen, Tichelstraat

In Schulen waren meerdere pannenbakkerijen.  De 
Tichelstraat omvat een hele wijk. 

https://goo.gl/maps/VPjhZ9hTwqd2KB9b9


Kaart Pannestraat
Informatie Panoven - Erfgoed Over Schulense pannen en pannebakkers Panoven Raymaekers Panoven Rey (Vancoosen) Panoven Rey (Pollaris)
© Foto’s Hugo Bender

Herk-de-Stad - Schulen, Pannestraat

In de Pannestraat staat de ruïne van een panoven als restant van de 
Schulense pannenindustrie. Hij was tot het begin van de 20ste eeuw 
in gebruik als panoven aan de Laarbeek of de ‘Rey’/’Rei’. Er stonden 
drie pannenbakkerijen. Op oude kaarten is te zien dat er ook 
verschillende droogloodsen van pannenbakkerijen in de omgeving 
waren. De oven werd uitgebaat door de familie Raymaekers die tot 
in de jaren 1920 in de pannenbakkerij actief was. Het gaat hier 
waarschijnlijk om een 19de eeuwse paapoven.

Tegelfabrieken (Thuillerie) komen hier al voor op de Villaretkaart uit 
1745-48.

Vandermaelen1846-54

Villaret 1745-48

https://goo.gl/maps/BF1WFPxijYbprVRd8
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/206922
http://www.pannestraat.be/
http://www.pannestraat.be/fiche_POAN006.html
http://www.pannestraat.be/fiche_POWD036.html
http://www.pannestraat.be/fiche_POWD035.html


Kaart Leemkuilstraat
Informatie Panoven Leemkuylstraet
© Foto’s Hugo Bender

Herk-de-Stad - Schulen, Leemkuilstraat

Van ~1841 tot 1871 was een panoven actief aan de 
hoek met de Sint-Jorislaan.  Hij werd toen afgebroken.

"Deze pannebakkerij heeft eenen oven van omtrent 
8000 pannen en werkt slechts met een tafel. Er worden 
ook blauwe pannen gebakken, maer de loodswerken
zijn weynig uytgebreyd."

https://goo.gl/maps/FbHgxYESq9jTmhy39
http://www.pannestraat.be/fiche_POWD037.html


Kaart Kiezelweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Herk-de-Stad - Schulen, Kiezelweg

https://goo.gl/maps/YN1sHeHVWrXQTAD29


Kaart Steenweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Herk-de-Stad - Schulen, Steenweg

https://goo.gl/maps/Hy5Xp53PMX3tcyne9
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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

Herk-de-Stad

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

