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3620 Lanaken Steenselbergstraat steen

3620 Lanaken De Stichel schijn - steen

3620 Lanaken Pannestraat schijn - klei

3620 Lanaken Zandstraat zand

3620 Smeermaas M. Curiestraat naamgever wetenschapper sklodowskiet

3620 Smeermaas Tichelovenstraat steenbakkerij

3620 Gellik Zavelstraat zavel

3620 Neerharen Paalsteenlaan steen

3620 Neerharen Dobbelsteynstraat schijn - steen

3620 Neerharen André Dumontplaats naamgever wetenschapper dumontiet

3620 Veldwezelt Creytenberg kalk

3620 Veldwezelt Kiezelweg kiezel

3620 Kesselt Kiezelweg steenbakkerij

3621 Rekem Bessemerstraat schijn

3621 Rekem Stenenbrugstraat schijn - steen

3621 Rekem Steenweg steen

Mineralogische straten in Lanaken

31/03/22

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/UPyZAUfH9rCQyDXv8
https://goo.gl/maps/vyjV8xFZrtEUR2PcA
https://goo.gl/maps/7dEg3QW7snm4NU3aA
https://goo.gl/maps/piNZ1MiP733v1tbg6
https://goo.gl/maps/9g9p9kLpGBuxwZxH6
https://www.mindat.org/min-3681.html
https://goo.gl/maps/pvBuU2huUuaeA34N7
https://goo.gl/maps/1Rsz5xmXhfcpqT2N8
https://goo.gl/maps/FbWMvAZ5gYerKsjD8
https://goo.gl/maps/F2qXwToqCeU1jouF7
https://goo.gl/maps/A6ZMAPstF2yPMPFR8
https://www.mindat.org/min-1328.html
https://goo.gl/maps/GmdkUFzoWc36PUUN6
https://goo.gl/maps/34uEut6KUqYU8V4t7
https://goo.gl/maps/RtmZ3b9Esvc5DWYW6
https://goo.gl/maps/JtGDtwKoRdcTapwKA
https://goo.gl/maps/qveq7WTjKQFRTeM9A
https://goo.gl/maps/Z2g4E2g6hVB4Ew7m9
https://goo.gl/maps/vttXJLaa6VDdTvGcA


Lanaken, Steenselbergstraat

Kaart Steenselbergstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/UPyZAUfH9rCQyDXv8


Lanaken, De Stichel

Een stichel is een laag muurtje.  In deze buurt verwijzen 
andere straatnamen naar druiven en wijnbouw.  Een 
muurtje rond de wijnranken ?

Kaart De Stichel
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/vyjV8xFZrtEUR2PcA


Lanaken, Pannestraat

Een paanhuis is een brouwerij.

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

https://goo.gl/maps/7dEg3QW7snm4NU3aA
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/328


Lanaken, Zandstraat

Kaart Zandstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/piNZ1MiP733v1tbg6


Lanaken - Smeermaas, M. Curiestraat

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

Het mineraal sklodowskiet [ Mg(UO2)2(SiO3OH)2 · 6H2O ] is genoemd naar Marie Curie-
Skłodowska (Warschau, 7 november 1867 – Passy, 4 juli 1934). 

Zij 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.

https://goo.gl/maps/9g9p9kLpGBuxwZxH6
https://www.mindat.org/min-3681.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie
https://www.mindat.org/min-3681.html


Lanaken - Smeermaas, Tichelovenstraat
In een ticheloven worden ‘tichels’, vloer- of wandtegels, 
gebakken. 

Kaart Tichelovenstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/pvBuU2huUuaeA34N7


Lanaken - Gellik, Zavelstraat

Kaart Zavelstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/1Rsz5xmXhfcpqT2N8


Lanaken - Neerhagen, Paalsteenlaan

De Paalsteen was de grenspaal van de Baronie Pietersheim. 
Het waterburcht is meer zuidelijk gelegen.

Kaart Paalsteenlaan
Informatie Kasteel en Waterburcht Pietersheim
© Foto’s Hugo Bender

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/895
https://goo.gl/maps/FbWMvAZ5gYerKsjD8
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/895


Lanaken - Neerhagen, Dobbelsteynstraat

Kaart Dobbelsteynstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/F2qXwToqCeU1jouF7


Lanaken - Neerhagen, André Dumontplaats
André Dumont liet de eerste proefboringen uitvoeren naar 
steenkool in Limburg. In de nacht van 1 op 2 augustus 1901 werd 
de steenkool ontdekt op 541m diepte bij een proefboring in As.

Het mineraal dumontiet, (Pb2(UO2)3(PO4)2(OH)4 · 3H2O)  is echter 
naar zijn vader André-Hubert Dumont genoemd.

Kaart André Dumontplaats
Mineraal dumontiet
Informatie André Dumont, mijnbouwkundige - Wikipedia
© Foto’s Hugo Bender

http://straat.mineralogie.be/P_Limburg/Lim_As.pdf
https://www.mindat.org/min-1328.html
https://goo.gl/maps/A6ZMAPstF2yPMPFR8
https://www.mindat.org/min-1328.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Dumont_(mijnbouwkundige)


Lanaken - Veldwezelt, Creytenberg
De straatnaam werd in 2014 gegeven aan de straat in 
een nieuwe verkaveling.

Kaart Creytenberg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/GmdkUFzoWc36PUUN6


Lanaken - Gellik & Veldwezelt & Kesselt, Kiezelweg
Kiezelweg is de benaming die de N78/Tongeren - Maaseik op het grondgebied 
Gellik en Veldwezelt.  De weg loopt verder naar deelgemeente Kesselt. 

De benaming verwijst naar de verharding met kiezelsteen in het verleden.

Kaart Kiezelweg
Informatie Kiezelweg – Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/34uEut6KUqYU8V4t7
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/321


Lanaken - Kesselt, Kiezelweg
Aan de Kiezelweg in Kesselt bevindt zich steenbakkerij Nelissen 
opgericht in 1921. De aanvankelijke ringoven werd in de 60’er jaren 
afgebroken en vervangen door 1, momenteel 4, moderne tunnelovens.

Meer informatie op de bedrijfsfilm. 

Kaart Kiezelweg
Informatie Steenbakkerij Nelissen Bedrijfsfilm
© Foto’s Hugo Bender

Luchtfoto 1979-1990
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https://youtu.be/CaCvFp2iOcE
https://goo.gl/maps/k3hh5xdPuLuXycNV8
http://pannestraat.be/fiche_SB00028.html
https://youtu.be/CaCvFp2iOcE


Lanaken, Bessemerstraat
Het Bessemerprocedé is een productieproces voor de 
vervaardiging van staal uitgevonden door Henry Bessemer in 
1856.  

Maar deze straatnaam verwijst naar het gehucht Bessemer, dat 
afgelegen ligt in de heide ten noorden van Lanaken.

Kaart Bessemerstraat
Informatie Bessemerstraat – Erfgoed Bessemerprocedé - Wikipedia
© Foto’s Hugo Bender

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bessemerproced%C3%A9
https://nl.wikipedia.org/wiki/Henry_Bessemer
https://goo.gl/maps/JtGDtwKoRdcTapwKA
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/304
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bessemerproced%C3%A9


Lanaken - Rekem, Stenenbrugstraat

Kaart Stenenbrugstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/qveq7WTjKQFRTeM9A


Lanaken - Rekem, Steenweg
De Steenweg ten noorden van 
Neerharen is deel van de 
verbindingsweg Maaseik met 
Maastricht (N78) en dateert uit 
de eerste helft van de 19de

eeuw.

Kaart Steenweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/Z2g4E2g6hVB4Ew7m9
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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

Lanaken

31/03/22

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

