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Mineralogische straten in Lommel

1/01/22

3920 Lommel Blauwe Kei kei

3920 Lommel-Werkplaatsen Ovenplein steenbakkerij

3920 Lommel-Werkplaatsen Zinktrekkersplein mineraal zink

3920 Lommel-Werkplaatsen Verzandingsstraat zand

3920 Lommel-Werkplaatsen Molsekiezel kiezel

3920 Dorperheide Marie Curiestraat naamgever wetenschapper sklodowskiet

3920 Kattenbos Zandstraat zand

3920 Heide Zavelstraat zavel

3920 Lommel Kiezelvenstraat kiezel

3920 Lommel Koperslagersweg mineraal koper

3920 Lommel Pottenbakkersweg steenbakkerij

3920 Kolonie Sint-Barbarastraat mijnbouw

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/zihrvej3jNK4YbXW9
https://goo.gl/maps/oXEEkNurktW1TreV7
https://goo.gl/maps/8ZztHX6hMZkKioa46
https://goo.gl/maps/3WS7WL2zzp8mbEx57
https://www.mindat.org/min-4405.html
https://goo.gl/maps/pUeyeh9cDhEYwG6m8
https://goo.gl/maps/xqP3Xy77NB6W9Cwr6
https://goo.gl/maps/SBYMXFgax2Hvkjoy7
https://www.mindat.org/min-3681.html
https://goo.gl/maps/JZxcr13SJA4vwoGD8
https://goo.gl/maps/4qZfmSz39p8dP3jJA
https://goo.gl/maps/diPy5iFMhH7eGNQo7
https://goo.gl/maps/kcqgahbV1WqBRHmv5
https://www.mindat.org/min-1209.html
https://goo.gl/maps/ciKrmHnUyBwQyk2TA
https://goo.gl/maps/6VzshaW6M5EsZSbk8


Kaart Blauwe Kei
Informatie Blauwe Kei - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Lommel, Blauwe Kei
De westelijke kant van de straat ligt in Mol en heet ‘Blauwe 
Keidreef’, de oostelijk kant is Lommel, heet ‘Blauwe Kei’ en 
loopt door tot aan het kanaal. 

De benaming verwijst naar de wijk die ontstond na het 
graven van het Maas-Scheldekanaal (1843-45). Een grote, 
leisteenachtige grenssteen stond daar tussen Mol en Postel. 
Bij de verbredingswerken aan het kanaal in 1926, zou deze 
steen onder opgespoten zand zijn verdwenen.

De benaming komt reeds voor op de 
Vandermaelen kaart (1846-54).

Mol Lommel

Mol Lommel

Vandermaelen (1846-54)

https://goo.gl/maps/oXEEkNurktW1TreV7
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/9698
http://straat.mineralogie.be/P_Antwerpen/Ant_Mol.pdf


Lommel - Werkplaatsen, Ovenplein

Kaart Ovenplein
Informatie Société métallurgique de Lommel - Wikipedia ;   Zinkfabriek Lommel-Werkplaatsen
© Foto’s Hugo Bender

Lommel-Werkplaatsen was de arbeiderswijk gebouwd in 
1904-14 door de zinkfabriek Société métallurgique de 
Lommel die van 1904 tot 1974 in bedrijf was.

https://goo.gl/maps/8ZztHX6hMZkKioa46
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zinkfabriek_(Lommel)
https://ontdeklommel.com/zinkfabriek-lommel-werkplaatsen/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zinkfabriek_(Lommel)


Lommel - Werkplaatsen, Zinktrekkersplein
Lommel-Werkplaatsen was de arbeiderswijk gebouwd in 1904-
14 door de zinkfabriek Société métallurgique de Lommel die van 
1904 tot 1974 in bedrijf was.

Zuiver zink is een zeldzaam mineraal.  Het meeste zinkerts 
bestaat uit sulfiden en andere verbindingen.

Kaart Zinktrekkersplein
Mineraal zink
Informatie Société métallurgique de Lommel - Wikipedia ;   Zinkfabriek Lommel-Werkplaatsen
© Foto’s Hugo Bender

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zinkfabriek_(Lommel)
https://www.mindat.org/min-4405.html
https://goo.gl/maps/3WS7WL2zzp8mbEx57
https://www.mindat.org/min-4405.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zinkfabriek_(Lommel)
https://ontdeklommel.com/zinkfabriek-lommel-werkplaatsen/


Lommel, Verzandingsstraat
Zandwinning en glasindustrie waren belangrijke industrieën 

in Lommel (en Mol).  De talrijke vijvers getuigen daarvan.

Kaart Verzandingsstraat
Informatie Zandontginning in Lommel
© Foto’s Hugo Bender

http://straat.mineralogie.be/P_Antwerpen/Ant_Mol.pdf
https://goo.gl/maps/pUeyeh9cDhEYwG6m8
https://ontdeklommel.com/zandontginning/


Lommel, Molsekiezel
Molsekiezel is de weg van Lommel naar Mol, die de voormalige 
Molsedijk verving. De weg werd aangelegd in 1860 met een 
deklaag van grind of "kiezel", als onderdeel van de verbinding 
Mol-Overpelt. 

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

https://goo.gl/maps/xqP3Xy77NB6W9Cwr6
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/9721


Lommel - Dorperheide, Marie Curiestraat
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 ontdekte de elementen radium en polonium. Zij 
kreeg voor haar werk zowel een Nobelprijs natuurkunde als scheikunde.

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

https://www.mindat.org/min-3681.html
https://goo.gl/maps/SBYMXFgax2Hvkjoy7
https://www.mindat.org/min-3681.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie


Lommel - Kattenbos, Zandstraat
In 1891 startte de gemeente Lommel met een 

zandontginning in het gehucht Kattenbos. 

Foto van de zandgroeve Kattenbos

Kaart Zandstraat
Informatie Zandontginning in Lommel
© Foto’s Hugo Bender

https://ontdeklommel.com/wp-content/uploads/2019/03/kattenbos-zandgroeve.jpg
https://goo.gl/maps/JZxcr13SJA4vwoGD8
https://ontdeklommel.com/zandontginning/


Lommel - Heide, Zavelstraat

Kaart Zavelstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/4qZfmSz39p8dP3jJA


Lommel, Kiezelvenstraat

Kaart Kiezelvenstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/diPy5iFMhH7eGNQo7


Lommel, Koperslagersweg
De Koperslagersweg ligt in een wijk met straatnamen die 
verwijzen naar oude ambachten.

Gedegen koper komt in de natuur geregeld voor.  Het 
voornaamste kopererts bestaat echter uit allerlei verbindingen.

Kaart Koperslagersweg
Mineraal koper
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Koper insluitsels in gips, Arizona
Beeldbreedte 4 mm - © Foto Paul Van hee

https://www.mindat.org/min-1209.html
https://goo.gl/maps/kcqgahbV1WqBRHmv5
https://www.mindat.org/min-1209.html


Lommel, Pottenbakkersweg
De Pottenbakkersweg ligt in een wijk met straatnamen die 
verwijzen naar oude ambachten.

Kaart Pottenbakkersweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/ciKrmHnUyBwQyk2TA


Lommel - Kolonie, Sint-Barbarastraat
Sint Barbara is patroonheilige o.a. van de 
mijnwerkers.  

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

https://nl.wikipedia.org/wiki/Barbara_van_Nicomedi%C3%AB
https://goo.gl/maps/6VzshaW6M5EsZSbk8
https://nl.wikipedia.org/wiki/Barbara_van_Nicomedi%C3%AB
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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

Lommel

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

