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3550 Heusden Zandbergstraat zand

3550 Heusden Kiezelvoort kiezel

3550 Zolder Stenenbrug schijn - steen

3550 Zolder Weg naar de Grauwe Steen gesteente pyriet

3550 Berkenbos Sint-Barbarahof mijnbouw

3550 Berkenbos Sint-Barbaraplein mijnbouw

3550 Berkenbos Sint-Barbarastraat mijnbouw
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http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/vt8HkMPZHnvwttNe8
https://goo.gl/maps/rNSYZ4A1VJKwCLNz9
https://goo.gl/maps/pX9G8KGXEgqWyLoQ6
https://goo.gl/maps/P3THVrePPw2dPEeN6
https://www.mindat.org/min-3314.html
https://goo.gl/maps/LrUMgDrHMaK7DQMn6
https://goo.gl/maps/TVg8ZBnSF7RLGYFp9
https://goo.gl/maps/H3y2iNG5yKmHr22q8
https://goo.gl/maps/MmjdAwRhziXsL4TZ7
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Mineralogische straten in Heusden-Zolder 2/2 
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3550 Zolder-Schacht Koolmijnlaan koolmijn

3550 Zolder-Schacht Schachtplein koolmijn

3550 Zolder-Schacht Mijnlamphof koolmijn

3550 Zolder-Schacht Terillaan koolmijn

3550 Zolder-Schacht Mijnwerkerslaan koolmijn

3550 Boekt Steenberg steen

3550 Boekt Kayenberg kei

3550 Boekt IJskelder mineraal ijs

3550 Eversel IJzersveld mineraal ijzer

3550 Eversel Everselkiezel kiezel

3550 Bolderberg Zandstraat zand

3550 Bolderberg Pannewinning steenbakkerij

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/MmjdAwRhziXsL4TZ7
https://goo.gl/maps/ejhDTZif3Th2oK3E9
https://goo.gl/maps/d13e1xT6QgcaA3pG6
https://goo.gl/maps/VFjS5t2EgCMnxm1S6
https://goo.gl/maps/KoHeHYdt2izNgmKw9
https://goo.gl/maps/c2TGRuPZPDxsX3fp8
https://goo.gl/maps/LzznNBGUzrsXEAnE6
https://goo.gl/maps/acrrU1gbnr6kdeJC9
https://goo.gl/maps/VferDy7jJ6KBmu356
https://www.mindat.org/min-2001.html
https://goo.gl/maps/bjKhPRRAuViR7g4x7
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://goo.gl/maps/nLDUEiNy2Y8Syubm9
https://goo.gl/maps/8TrswH71USEz5tev8
https://goo.gl/maps/ssmJKpCFUPGcg8UK9


Kaart Zandbergstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Heusden-Zolder - Heusden, Zandbergstraat   

https://goo.gl/maps/vt8HkMPZHnvwttNe8


Kaart Kiezelvoort
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Heusden-Zolder - Heusden, Kiezelvoort

https://goo.gl/maps/rNSYZ4A1VJKwCLNz9


Kaart Stenenbrug
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Heusden-Zolder - Zolder, Stenenbrug  
De Stenenbrug ziet er nu meer 
een betonnen brug uit – alvast de 
relingen. 

De straat is al terug te vinden op 
de Ferrariskaart (1771-78).

https://goo.gl/maps/pX9G8KGXEgqWyLoQ6


Kaart Weg naar de Grauwe Steen
Mineraal pyriet
Informatie Grauwe Steen – Wikipedia Sociale woonwijk Grauwe Steen
© Foto’s Hugo Bender

Heusden-Zolder - Zolder, Weg naar de Grauwe Steen
De Weg naar de Grauwe Steen loopt naar de 
terril van de steenkoolmijn van Helchteren-
Zolder.  De Grauwe Steen is een zwerfsteen die in 
middeleeuwen op de grens van de gemeenten 
Heusden, Zolder, Houthalen, Helchteren en 
Koersel werd geplaatst.

De steen in een pyrietkwartsiet uit de Franse 
Ardennen waarin putjes van de verweerde 
pyrietkristallen zichtbaar zijn.

https://goo.gl/maps/P3THVrePPw2dPEeN6
https://www.mindat.org/min-3314.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grauwe_Steen
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/16939
https://www.mindat.org/min-3314.html


Kaart Sint-Barbarahof
Informatie Tuinwijk Berkenbos – Erfgoed Sint-Barbara van Nicomedië - wikipedia
© Foto’s Hugo Bender

Heusden-Zolder - Berkenbos, Sint-Barbarahof

Sint-Barbara is o.a. patrones van de 
mijnwerkers.  Drie straatnamen 
verwijzen naar haar in de 
mijnwerkerstuinwijk ‘Berkenbos’.

https://goo.gl/maps/LrUMgDrHMaK7DQMn6
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/122171
https://nl.wikipedia.org/wiki/Barbara_van_Nicomedi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Barbara_van_Nicomedi%C3%AB


Kaart Sint-Barbaraplein
Informatie Sint-Barbara van Nicomedië - Wikipedia
© Foto’s Hugo Bender

Heusden-Zolder - Berkenbos, Sint-Barbaraplein   

Sint-Barbara is o.a. patrones van de mijnwerkers.  Drie straatnamen 
verwijzen naar haar in de mijnwerkerstuinwijk ‘Berkenbos’.

https://goo.gl/maps/TVg8ZBnSF7RLGYFp9
https://nl.wikipedia.org/wiki/Barbara_van_Nicomedi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Barbara_van_Nicomedi%C3%AB


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

Heusden-Zolder - Berkenbos, Sint-Barbarastraat   

Sint-Barbara is o.a. patrones van de mijnwerkers.  Drie straatnamen 
verwijzen naar haar in de mijnwerkerstuinwijk ‘Berkenbos’.

https://goo.gl/maps/H3y2iNG5yKmHr22q8
https://nl.wikipedia.org/wiki/Barbara_van_Nicomedi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Barbara_van_Nicomedi%C3%AB


Kaart Koolmijnlaan
Informatie Tuinwijk Berkenbos - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Heusden-Zolder - Zolder-Schacht, Koolmijnlaan   
De Koolmijnlaan loopt van Heusden tot aan de voormalige mijn van Helchteren-
Zolder. Aan het ‘Rond Punt’ staan de ingenieurs en directeurswoningen.

https://goo.gl/maps/ejhDTZif3Th2oK3E9
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/122171


Het Schachtplein is nu een parking 
gelegen achter de mijngebouwen.

Kaart Schachtplein
Informatie Steenkoolmijn Helchteren-Zolder – Erfgoed Mijn van Zolder
© Foto’s Hugo Bender

Heusden-Zolder - Zolder-Schacht, Schachtplein  

https://goo.gl/maps/d13e1xT6QgcaA3pG6
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/15104
https://www.belgischesteenkoolmijnen.be/kempen-1/zolder/


Kaart Marktplein
Informatie Steenkoolmijn Helchteren-Zolder – Erfgoed Mijn van Zolder ZLDR Luchtfabriek
© Foto’s Hugo Bender

Heusden-Zolder - Zolder-Schacht, Marktplein
Op het Markplein kan je het museum ZLDR Luchtfabriek bezoeken in 
het voormalige ophaalmachinegebouw en de presluchtcentrale van de 
mijn van Helchteren-Zolder. Meer informatie over de mijn van Zolder. 

https://goo.gl/maps/PxfjksVVv9iZNnvk7
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/15104
https://www.belgischesteenkoolmijnen.be/kempen-1/zolder/
http://toerisme.heusden-zolder.be/product.aspx?id=4488
http://toerisme.heusden-zolder.be/product.aspx?id=4488
https://www.belgischesteenkoolmijnen.be/kempen-1/zolder/


Kaart Mijnlamphof
Informatie Steenkoolmijn Helchteren-Zolder – Erfgoed Mijn van Zolder
© Foto’s Hugo Bender

Heusden-Zolder - Zolder-Schacht, Mijnlamphof

Het voormalige mijnterrein is omgevormd tot een industriezone.

https://goo.gl/maps/VFjS5t2EgCMnxm1S6
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/15104
https://www.belgischesteenkoolmijnen.be/kempen-1/zolder/


Kaart Terillaan
Informatie Steenkoolmijn Helchteren-Zolder – Erfgoed Mijn van Zolder
© Foto’s Hugo Bender

Heusden-Zolder - Zolder-Schacht, Terrillaan

De Terrillaan loopt in de richting van de terril van de mijn 
van Helchteren-Zolder gelegen noordelijk van de mijn.

https://goo.gl/maps/KoHeHYdt2izNgmKw9
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/15104
https://www.belgischesteenkoolmijnen.be/kempen-1/zolder/


Kaart Mijnwerkerslaan
Informatie Steenkoolmijn Helchteren-Zolder – Erfgoed Mijn van Zolder
© Foto’s Hugo Bender

Heusden-Zolder - Zolder-Schacht, Mijnwerkerslaan   

https://goo.gl/maps/c2TGRuPZPDxsX3fp8
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/15104
https://www.belgischesteenkoolmijnen.be/kempen-1/zolder/


Kaart Steenberg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Heusden-Zolder - Boekt, Steenberg  
De straten Steenberg en Kayenberg liggen ten zuiden van de 
beboste Steenberg die 43 m hoog is. 

https://goo.gl/maps/LzznNBGUzrsXEAnE6


Kaart Kayenberg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Heusden-Zolder - Boekt, Kayenberg
De straten Kayenberg en Steenberg liggen ten zuiden van de 
Steenberg die 43 m hoog is. 

https://goo.gl/maps/acrrU1gbnr6kdeJC9


Kaart IJskelder
Mineraal ijs
Informatie IJs Geonieuws januari 2012 ;   IJs Geonieuws februari 2012
© Foto’s Hugo Bender

Heusden-Zolder - Boekt, Ijskelder
De straatnaam verwijst naar de ijskelder van het  Kasteel Meylandt die 
gebruikt werd om in de winter het ijs te stockeren voor gebruik tijdens de 
volgende zomer.

Bevroren water, ijs dus, is kristallijn en dus een mineraal.  De kristalletjes 
zijn best waar te nemen in sneeuwvlokjes, maar zijn moeilijk te bewaren !

Alles over ijs lees je in IJs Geonieuws 2012 en IJs Geonieuws 2012.

https://goo.gl/maps/VferDy7jJ6KBmu356
https://www.mindat.org/min-2001.html
http://www.mineralogie.be/GN-archief/GN2012-01.pdf
http://www.mineralogie.be/GN-archief/GN2012-02.pdf
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/22491
https://www.mindat.org/min-2001.html
https://www.mindat.org/min-2001.html
http://www.mineralogie.be/GN-archief/GN2012-01.pdf
http://www.mineralogie.be/GN-archief/GN2012-02.pdf


Kaart IJzersveld
Mineraal ijzer
Informatie Pers. mededeling Theo Houben, Heemkundige Kring Zolder
© Foto’s Hugo Bender

Heusden-Zolder - Eversel, IJzersveld
In het gebied van Eversel en ook in het grensgebied tussen de oude 
gemeenten Heusden en Zolder werd ijzererts gewonnen in de 19de en 
20ste eeuw. Zelfs in de jaren '50 kon men nog kleine wagonnetjes en 
rails vinden in het broek (lager gelegen weiden en beemden). De 
mensen spraken begin de 20ste eeuw over werken op de schurft. 
Bovenop de schurft bevond zich ook turf die men gebruikte om te 
verwarmen. De ijzersteen werd ook gebruikt om te bouwen, o.a. in het 
onderste gedeelte van de kerktoren in Zolder.

De straat is al terug te vinden in de Atlas der Buurtwegen (1841).

Het mineraal zuiver ijzer komt zelden voor op aarde maar is het 
hoofdbestanddeel van een groot deel van de meteorieten.

Atlas der Buurtwegen 1841

https://goo.gl/maps/bjKhPRRAuViR7g4x7
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://www.museum-woutershof-heusden-zolder.be/heemkundige%20kring%20zolder.html
https://www.mindat.org/min-2047.html


Kaart Everselkiezel
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Heusden-Zolder - Eversel, Everselkiezel
De straatnaam ‘kiezel’ komt in Limburg veelvuldig voor.  
Het zijn grote verbindingswegen die vroeger met 
kiezelsteen werden verhard.

https://goo.gl/maps/nLDUEiNy2Y8Syubm9
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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

Heusden-Zolder

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

