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Mineralogische straten in Peer 1/2   

1/01/22

3990 Peer Scherpe-Steenstraat steen

3990 Peer Wittesteenstraat steen

3990 Peer Goudbergstraat mineraal goud

3990 Peer Kiezel Kleine-Brogel kiezel

3990 Peer Kwikstraat schijn - mineraal kwik

3990 Burkel Overes klei

3990 Wijchmaal Pottenbakkersstraat steenbakkerij

3990 Wijchmaal Steenovenstraat steenbakkerij

3990 Wijchmaal Leemstraat leem

3990 Wijchmaal Tichelovenstraat steenbakkerij

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/KZDreYE2MBkYBGQ88
https://goo.gl/maps/YkvtjXYsiA9D4zpz5
https://goo.gl/maps/7YHaTcnnyx8H5Pad9
https://goo.gl/maps/E9cqymrux3fToGjw6
https://www.mindat.org/min-1720.html
https://goo.gl/maps/6p8xCu2Qzuqkrk7F8
https://goo.gl/maps/moQMLYpmR7pcjh6L6
https://www.mindat.org/min-2647.html
https://goo.gl/maps/EBUz7chWDz68K99d9
https://goo.gl/maps/wkk3QEuezeAYyt7h7
https://goo.gl/maps/VvB9rpQHXGYzaVkNA
https://goo.gl/maps/CaAEy7nd7XNQP3jb8
https://goo.gl/maps/jCQDMgo6wvKRxLuQA
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Mineralogische straten in Peer 2/2   

2/01/22

3990 Kleine-Brogel Kiezel Kleine-Brogel kiezel

3990 Kleine-Brogel Steenbergstraat steen

3990 Kleine-Brogel Zandstraat zand

3990 Kleine-Brogel Zavelstraat zavel

3990 Grote-Brogel Panhovenstraat steenbakkerij

3990 Grote-Brogel Steenakkerstraat steen

3990 Grote-Brogel Zandhofsveld zand

3990 Grote-Brogel Aardstraat schijn - zand, zavel

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/KZDreYE2MBkYBGQ88
https://goo.gl/maps/QLEcA7oYQKGSqd4r7
https://goo.gl/maps/YGUzv6cfc23sXTYH8
https://goo.gl/maps/konKub4duV1E1N3E7
https://goo.gl/maps/w6eBeU8Eo5dB5s8H7
https://goo.gl/maps/SgDSSpZpwQU29eoU8
https://goo.gl/maps/WSme8mrAGyEm5vDQ6
https://goo.gl/maps/odzyWbtUGknrGWwT9
https://goo.gl/maps/UGtNhwMEswiuzYov6


Kaart Scherpe-Steenstraat
Informatie Scherpe-Steenstraat - Erfgoed Afspanning en stadshoeve De Scherpe-Steen - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Peer, Scherpe-Steenstraat
De straatnaam verwijst naar het hoekhuis uit de eerste helft 
van de 19de eeuw dat dienst deed als afspanning en kuiperij. 
Het werd reeds vermeld in 1610 en aangeduid op de 
Ferrariskaart (1771-1777). De Atlas van de Buurtwegen (1845) 
toont de huidige configuratie. 

De naam ‘De Scherpe Steen’ is afgeleid van de zwerfkei van 
kalksteen die op de straathoek werd geplaatst om de gevel te 
beschermen tegen de wielen van afdraaiende karren. 

https://goo.gl/maps/YkvtjXYsiA9D4zpz5
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/9812
Afspanning Scherpe-Steen - Erfgoed


Kaart Wittesteenstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Peer, Wittesteenstraat

https://goo.gl/maps/7YHaTcnnyx8H5Pad9


Kaart Goudbergstraat
Mineraal goud
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Peer, Goudbergstraat
Het mineraal goud is hier niet te vinden. Wel worden de 
mijnwerkers van Peer geëerd die het ‘zwarte goud‘, ttz
steenkool gingen delven in de Limburgse mijnen.

https://goo.gl/maps/E9cqymrux3fToGjw6
https://www.mindat.org/min-1720.html
https://www.mindat.org/min-1720.html


Kaart Kiezel Kleine-Brogel
Informatie Kiezel Kleine-Brogel - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Peer, Kiezel Kleine-Brogel

Kiezel Kleine-Brogel is een 1855-58 aangelegde straat van 
Peer naar Kleine-Brogel. Vroeger een smalle kasseiweg. 

https://goo.gl/maps/6p8xCu2Qzuqkrk7F8
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/9805


Kaart Kwikstraat
Mineraal kwik
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Peer, Kwikstraat
De straatnaam houdt geen verband met het mineraal kwik
maar verwijst naar de vogel ‘kwikstaart’.  

https://goo.gl/maps/moQMLYpmR7pcjh6L6
https://www.mindat.org/min-2647.html
https://www.mindat.org/min-2647.html


Kaart Overes
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Peer - Burkel, Overes

Ten zuiden van het gehucht Burkel waren reeds in de 17de

eeuw potten- en steenbakkers gevestigd. 

Ferraris 1771-1778
‘Briqueterie’

Atlas der Buurtwegen 1841
‘Hoveres’

Vandermaelen 1846
‘Fabrique a Tuiles’’(dakpannen)

‘Overis’, ‘Hovens’

https://goo.gl/maps/EBUz7chWDz68K99d9


Kaart Pottenbakkersstraat
Informatie Panoven Hoenrik 2
© Foto’s Hugo Bender

Peer - Wijchmaal, Pottenbakkersstraat
De Pottenbakkersstraat staat op de Vandermaelen (1846-54) 
kaart aangeduid als ‘Poterie’.

Vandermaelen 1846-54

https://goo.gl/maps/wkk3QEuezeAYyt7h7
http://www.pannestraat.be/fiche_POAN010.html


Kaart Steenovenstraat
Informatie Panoven Hoenrik 1
© Foto’s Hugo Bender

Peer - Wijchmaal, Steenovenstraat
De Steenovenstraat staat op de Vandermaelen (1846-54) kaart 
naast de onderste aanduiding ‘Tuilerie’ (dakpannenfabriek).  De 
oven staat ook nog aangeduid op een kaart uit 1861.

Vandermaelen 1846-54

https://goo.gl/maps/VvB9rpQHXGYzaVkNA
http://www.pannestraat.be/fiche_POAN009.html


Kaart Leemstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Peer - Wijchmaal, Leemstraat

De Leemstraat staat op de Vandermaelen (1846-54) kaart 
naast de bovenste aanduiding ‘Tuilerie’ (dakpannen).

Vandermaelen 1846-54

https://goo.gl/maps/CaAEy7nd7XNQP3jb8


Kaart Tichelovenstraat
Informatie Tichelovenstraat - Erfgoed Tichelhoeve - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Peer - Wijchmaal, Tichelovenstraat
Eertijds heette de Tichelovenstraat ‘Kerkstraatje’. Ze loopt 
naar het gehucht Ticheloven. Tichels zijn vloer- of muurtegels.

Atlas der Buurtwegen 1841

Vandermaelen 1846-54

https://goo.gl/maps/jCQDMgo6wvKRxLuQA
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/9832
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/80831


Kaart Kiezel Kleine-Brogel
Informatie Kiezel Kleine-Brogel - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Peer - Kleine-Brogel, Kiezel Kleine-Brogel

In 1855-58 aangelegde verbindingsweg van Peer naar 
Kleine-Brogel. 

https://goo.gl/maps/QLEcA7oYQKGSqd4r7
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/9805


Kaart Steenbergstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Peer - Kleine-Brogel, Steenbergstraat

https://goo.gl/maps/YGUzv6cfc23sXTYH8


Kaart Zandstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Peer - Kleine-Brogel, Zandstraat

https://goo.gl/maps/konKub4duV1E1N3E7


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

Peer - Kleine-Brogel, Zavelstraat
Weg naar de Zavel, een ten noordoosten van het dorp gelegen 
gehucht. De naam verwijst naar de zandige bodem.

https://goo.gl/maps/w6eBeU8Eo5dB5s8H7
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/9824


Kaart Panhovenstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Peer - Grote-Brogel, Panhovenstraat

https://goo.gl/maps/SgDSSpZpwQU29eoU8


Kaart Steenakkerstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Peer - Grote-Brogel, Steenakkerstraat

https://goo.gl/maps/WSme8mrAGyEm5vDQ6


Kaart Zandhofsveld
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Peer - Grote-Brogel, Zandhofsveld

https://goo.gl/maps/odzyWbtUGknrGWwT9
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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

Peer

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

