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Het Museum van de mijnwerkerswoning ligt in de tuinwijk van 
Eisden, een arbeiderswoonwijk van de voormalige 
steenkoolmijn Limburg-Maas in Eisden.

3630 Eisden St. Barbarastraat mijnbouw

3630 Eisden In de Leym leem

3630 Eisden Kolenmijn Limburg-
Maaslaan

koolmijn

3630 Eisden Zetellaan koolmijn

3630 Eisden Terhillslaan koolmijn

3630 Mechelen-aan-de-Maas Kolenstraat steenkool

3630 Mechelen-aan-de-Maas Steenkuilstraat steen- & mergelgroeve

3630 Mechelen-aan-de-Maas Zandstraat zand

3630 Mechelen-aan-de-Maas Maalstenenstraat steen

3630 Mechelen-aan-de-Maas Zavelweg zavel

3630 Mechelen-aan-de-Maas Windelsteenstraat steen

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/25gyBzC65PEppMVL7
http://www.erfgoedeisden.be/pagina%27s/frameset.htm
https://www.belgischesteenkoolmijnen.be/kempen-1/eisden/
https://goo.gl/maps/CuBUKcT6FJcBX2bdA
https://goo.gl/maps/Jt5PovXoGpthR7aF9
https://goo.gl/maps/jYc82ADB4R6iufeq7
https://goo.gl/maps/CVSdxaviWgyB6VTe9
https://goo.gl/maps/A6BV9VC5esTbRVWn9
https://goo.gl/maps/3DMJTYaZEtAaQpJ78
https://goo.gl/maps/3pwRW4oPU4YWY1RY8
https://goo.gl/maps/g8VQxjT9pwEUfJ3p8
https://goo.gl/maps/VQRhBVz5F6eyeTUb6
https://goo.gl/maps/HNK3qqPTB4LsXKTY6
https://goo.gl/maps/A3Yjfy4DJy7nHC5Y6
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3630 Leut Steenakkerstraat steen

3630 Opgrimbie Kiezelstraat kiezel

3630 Opgrimbie Leemkuilstraat leem

3630 Vucht Ringoven steenbakkerij

3631 Kotem Steinstraat steen

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/25gyBzC65PEppMVL7
https://goo.gl/maps/knqR5Qx9X6pBLr7h7
https://goo.gl/maps/qZzHe9okSnRHRELs6
https://goo.gl/maps/thzPwM7JUrG9LUZK7
https://goo.gl/maps/bvqzubxTSYq6Ao34A
https://goo.gl/maps/a4kfYDmhkDWoeBZ3A


Kaart St. Barbarastraat
Informatie Sint-Barbarakerk – Wikipedia Sint-Barbarakerk - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Maasmechelen - Eisden, St.-Barbarastraat

Sint-Barbara is de patrones van de mijnwerkers. In Eisden is 
er ook een Sint-Barbarakerk in de Tuinwijk Eisden-Mijn.

Lommel Mol

https://goo.gl/maps/CuBUKcT6FJcBX2bdA
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Barbarakerk_(Eisden)
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/1219
https://nl.wikipedia.org/wiki/Barbara_van_Nicomedi%C3%AB
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/1219


Kaart In de Leym
Informatie Pers. mededeling Tony Schalenborgh, Heemkundige Kring Vochte - Baksteenovens
© Foto’s Hugo Bender

Maasmechelen - Eisden, In de Leym

De naam ‘In de leym’ is een verwijzing 
naar de leemgronden die door 
overstromingen van de Maas werden 
afgezet.  Vroeger werden vaak bakstenen 
gemaakt in veldovens gedurende enkele 
seizoenen.  Of er hier zo’n oven geweest 
is, is echter niet geweten. Lommel Mol

https://goo.gl/maps/Jt5PovXoGpthR7aF9
http://www.vochte.be/
http://www.restauratieambacht.be/index.php?option=com_content&task=view&id=742&Itemid=1211


Kaart Kolenstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Maasmechelen - Mechelen-aan-de-Maas, Kolenstraat

Lommel Mol

https://goo.gl/maps/3DMJTYaZEtAaQpJ78


Kaart Steenkuilstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Maasmechelen - Mechelen-aan-de-Maas, Steenkuilstraat

Lommel Mol

https://goo.gl/maps/3pwRW4oPU4YWY1RY8


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

Maasmechelen - Mechelen-aan-de-Maas, Zandstraat

Lommel Mol

https://goo.gl/maps/g8VQxjT9pwEUfJ3p8
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/360


Kaart Zavelweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Maasmechelen - Mechelen-aan-de-Maas, Zavelweg

Lommel Mol

https://goo.gl/maps/HNK3qqPTB4LsXKTY6


Kaart Windelsteenstraat
Informatie Mijnsite Eisden, Mechelse Heide en Mechels Bos - Erfgoed wenteltrap
© Foto’s Hugo Bender

Maasmechelen - Mechelen-aan-de-Maas, Windelsteenstraat

Windelsteen verwijst naar een oude grensaanduiding.  De 
Windelsteen was de grens tussen het bos van 
Maasmechelen en Eisdenbos.

Anderzijds wordt windelsteen ook gebruikt in de betekenis 
van wenteltrap.

Ferraris 1771-78

Maasmechelen

Dilsem-StokkemAs

https://goo.gl/maps/A3Yjfy4DJy7nHC5Y6
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/300251
https://etymologiebank.nl/trefwoord/wenteltrap


Kaart Steenakkerstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Maasmechelen - Leut, Steenakkerstraat

Lommel Mol

https://goo.gl/maps/knqR5Qx9X6pBLr7h7


Kaart Kiezelstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Maasmechelen - Opgrimbie, Kiezelstraat

Té veel straatranden en voortuinen zijn in Limburg 
met kiezelsteen aangelegd.

https://goo.gl/maps/qZzHe9okSnRHRELs6


Kaart Leemkuilstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Maasmechelen - Opgrimbie (Oude Bunders), Leemkuilstraat

De Leemkuilstraat ligt in de industriezone Oude Bunders.

Lommel Mol

https://goo.gl/maps/thzPwM7JUrG9LUZK7
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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

Maasmechelen

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

