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Mineralogische straten in Oudsbergen

16/11/21

3660 Opglabbeek Kiezelstraat kiezel

3660 Opglabbeek Leemkuilstraat leem

3670 Opglabbeek Zavelstraat = 
Wildbroekstraat

zavel

3670 Neerglabbeek Zandstraat zand

3670 Gruitrode Blauwe-Keistraat kei

3670 Gruitrode Steenstraat steen

3670 Gruitrode Breekiezel kiezel

3670 Gruitrode Leemakkerstraat leem

3670 Wijshagen Wijshagerkiezel kiezel

3670 Ellikom Betonweg steen

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/EpqxwGLXkkapSRYn9
https://goo.gl/maps/DswAyJQKbf1yqdss9
https://goo.gl/maps/WT3EdbHUngm2UyAMA
https://goo.gl/maps/3FK1zWGAEtjkPcM86
https://goo.gl/maps/ot2u4xcFky2AzeeW6
https://goo.gl/maps/n932T1QTRegS5Bqm8
https://goo.gl/maps/ko6G4AGiSubhT3on7
https://goo.gl/maps/hYCy5qMfoJJXrYnz9
https://goo.gl/maps/JhTurfNc6hdxXGtY6
https://goo.gl/maps/hCkJx3twuSaQSA2L9
https://goo.gl/maps/dMKrSaK3F9nspWpr6


Kaart Kiezelstraat
Informatie 40 nieuwe straatnamen voor Oudsbergen
© Foto’s Hugo Bender

Oudsbergen - Opglabbeek, Kiezelstraat
Na de fusie van Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode tot de 
nieuwe gemeente Oudsbergen werden vanaf 2019 40 
straatnamen gewijzigd.  De vroegere Zandstraat in Opglabbeek 
heet nu Kiezelstraat.

https://goo.gl/maps/DswAyJQKbf1yqdss9
https://www.limburgnieuws.be/meeuwen/1511292881-40-nieuwe-straatnamen-voor-oudsbergen-21-november-2017--a.html


Kaart Leemkuilstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Oudsbergen - Opglabbeek, Leemkuilstraat

https://goo.gl/maps/WT3EdbHUngm2UyAMA


Kaart Zavelstraat = Wildbroekstraat
Informatie 40 nieuwe straatnamen voor Oudsbergen
© Foto’s Hugo Bender

Oudsbergen - Opglabbeek, Zavelstraat

Na de fusie van Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode tot de nieuwe 
gemeente Oudsbergen werden vanaf 2019 40 straatnamen 
gewijzigd.  De vroegere Zavelstraat in Opglabbeek heet nu 
Wildbroekstraat en is daarmee geen mineralogische straat meer.

https://goo.gl/maps/3FK1zWGAEtjkPcM86
https://www.limburgnieuws.be/meeuwen/1511292881-40-nieuwe-straatnamen-voor-oudsbergen-21-november-2017--a.html


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

Oudsbergen - Neerglabbeek, Zandstraat

De huidige Zandstraat is de historische verbindingsweg 
tussen Op- en Neerglabbeek. In de volksmond nog 
voortlevend als de Glabbekerweg.

https://goo.gl/maps/ot2u4xcFky2AzeeW6
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/14593


Kaart Blauwe-Keistraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Oudsbergen - Gruitrode, Blauwe-Keistraat

https://goo.gl/maps/n932T1QTRegS5Bqm8


Kaart Steenstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Oudsbergen - Gruitrode, Steenstraat

https://goo.gl/maps/ko6G4AGiSubhT3on7


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

Oudsbergen - Gruitrode, Breekiezel
De Breekiezel (N730) verbindt Bree met As en loopt door 
Gruitrode.  De weg dateert al uit de 2de helft van de 19de

eeuw en had vroeger een kiezelsteenverharding.

https://goo.gl/maps/hYCy5qMfoJJXrYnz9
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/8100
http://straat.mineralogie.be/P_Limburg/Lim_Bree.pdf
http://straat.mineralogie.be/P_Limburg/Lim_As.pdf


Kaart Leemakkerstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Oudsbergen - Gruitrode, Leemakkerstraat
De Leemakkerstraat loopt van Gruitrode naar Wijshagen.

Lommel Mol

https://goo.gl/maps/JhTurfNc6hdxXGtY6


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

Oudsbergen - Wijshagen, Wijshagerkiezel

Kiezel verwijst naar de 
vroegere verharding met 
kiezelsteen van de meeste 
hoofdwegen in de streek.  

https://goo.gl/maps/hCkJx3twuSaQSA2L9
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/10644


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

Oudsbergen - Ellikom, Betonweg

De meeste Zandstraat’en zijn verhard met asfalt of beton, 
deze Betonweg is verhard met asfalt …

https://goo.gl/maps/dMKrSaK3F9nspWpr6
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/8099
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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

Oudsbergen

16/11/21

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

