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Mineralogische straten in Maaseik

1/01/22

3680 Aldeneik Renkoven steenbakkerij

3680 Maaseik Stenenbrugweg schijn - steen

3680 Maaseik Parkeerplaats Ijskelder mineraal ijs

3680 Maaseik Leemhoek leem

3680 Maaseik Pannensjopweg steenbakkerij

3680 Neeroeteren Steenenweg steen

3680 Neeroeteren Steenheuvelstraat steen

3680 Neeroeteren Zandbergerstraat zand

3680 Neeroeteren Zavelstraat zavel

3680 Opoeteren Zandstraat zand

3680 Opoeteren De Zavel zavel

3680 Opoeteren Leemkuilstraat leem

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/PN8X76dynpdhLAy3A
https://goo.gl/maps/dSvppE9jFaRgQT3XA
https://goo.gl/maps/PK4sHhWJBRjVN2x3A
https://goo.gl/maps/NkcJFeu7RyjSuCLx8
https://www.mindat.org/min-2001.html
https://goo.gl/maps/aNfjg1HTnMSmH7ZF8
https://goo.gl/maps/m72Voqq27QVdyk7QA
https://goo.gl/maps/SKgRtbT1C5ShHxYG8
https://goo.gl/maps/gQK5pwUem4DwvBTj7
https://goo.gl/maps/vSrdvdfa6zL2Gmsy6
https://goo.gl/maps/Th6rqC3pjejNteMH7
https://goo.gl/maps/KRiSbLHTsQw4TPVb6
https://goo.gl/maps/PazhcBwUCP1Z4sjW8
https://goo.gl/maps/pgMsEbSZes4Rt8My9


Kaart Renkoven
Informatie Pers. mededeling Johnny Coolen, Werkgroep Documentatie Maaseik
© Foto’s Hugo Bender

Maaseik - Aldeneik, Renkoven 
Renkoven is het plaatselijk woord voor ‘ringoven’, een 
cirkelvormige oven waarin bakstenen gebakken werden in 
een continue bakproces. De straat kreeg deze naam omdat 
daar vroeger zo’n oven stond.

Lommel Mol

https://goo.gl/maps/dSvppE9jFaRgQT3XA
http://sites.google.com/site/dcmaaseik
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ringoven


Kaart Stenenbrugweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Maaseik, Stenenbrugweg
Reeds op de Ferrariskaart (1771-78) is de Stenenbrug over 
het Zwart Water aangeduid.

Lommel Mol

https://goo.gl/maps/PK4sHhWJBRjVN2x3A


Kaart Leemhoek
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Maaseik, Leemhoek
De straat ‘Leemhoek’ ligt in een nieuwe verkaveling.  De 
straatnaam werd in december 2016 ingevoerd en verwijst 
naar de leemput die uitgegraven werd voor het vervaardigen 
van dakpannen in de ‘Pannensjop’.

Lommel Mol

https://goo.gl/maps/aNfjg1HTnMSmH7ZF8


Kaart Pannensjopweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Maaseik, Pannensjopweg

In de ‘Pannensjop’ werden vanaf 1800 
handgevormde dakpannen gemaakt.  De leem 
kwam uit de leemput vlakbij.  

De straatnaam werd in december 2016 ingevoerd 
in de nieuwe verkaveling.  De Pannensjop is kort 
daarvoor afgebroken.

Lommel Mol

https://goo.gl/maps/m72Voqq27QVdyk7QA


Kaart Steenenweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Maaseik - Neeroeteren, Steenenweg

Lommel Mol

https://goo.gl/maps/SKgRtbT1C5ShHxYG8


Kaart Steenheuvelstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Maaseik - Neeroeteren, Steenheuvelstraat

Lommel Mol

https://goo.gl/maps/gQK5pwUem4DwvBTj7


Kaart Zandbergerstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Maaseik - Neeroeteren, Zandbergerstraat

Lommel Mol

https://goo.gl/maps/vSrdvdfa6zL2Gmsy6


Kaart Zavelstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Maaseik - Neeroeteren, Zavelstraat

Lommel Mol

https://goo.gl/maps/Th6rqC3pjejNteMH7


Kaart Zandstraat
Informatie Zandstraat – Erfgoed Zandstraat Opoeteren - Archeologienota
© Foto’s Hugo Bender

Maaseik - Neeroeteren-Berg & Opoeteren, Zandstraat
De Zandstraat begint in het gehucht Berg aan de Volmolen en loopt tot in 
Opoeteren.

Geomorfologisch gezien ligt het gebied op het Kempische plateau. Via de 
oostelijke steilrand gaat het plateau over in de Maasvlakte. Tijdens het 
Cromeriën en/of vroeg-pleistoceen stroomde de Maas hier, waardoor zich een 
terras vormde en grinden afgezet werden. Meer info in de Archeologienota. 

https://goo.gl/maps/KRiSbLHTsQw4TPVb6
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/8067
https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/2977/bijlagen/13804
https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/2977/bijlagen/13804


Kaart De Zavel
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Maaseik - Opoeteren, De Zavel

Lommel Mol

https://goo.gl/maps/PazhcBwUCP1Z4sjW8


Kaart Leemkuilstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Maaseik - Opoeteren, Leemkuilstraat

Lommel Mol

https://goo.gl/maps/pgMsEbSZes4Rt8My9
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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

Maaseik

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

