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Mineralogische straten in Riemst

31/03/22

3770 Helderen Leemkuilstraat leem

3770 Kanne Steenstraat steen

3770 Millen Oude Steenstraat steen

3770 Vroenhoven Krijtstraat krijt

3770 Zichen Visésteenweg naamgever plaats viséiet - niet erkend

3770 Zussen Mergelstraat mergel mergel

In Zichen-Zussen-Bolder zijn de mergelgrotten een 
bezienswaardigheid.  De krijtlagen van het maastrichtiaan dagzomen 
in deze omgeving en werden ontsloten door ondergrondse groeves. 
Zij zijn rijk aan fossielen. De kalksteen bevat ook lagen met vuursteen 
(of flint, silex).

Reeds in de Gallo-Romeinse tijd werd mergelzandsteen gebruikt voor 
de bouw van villa’s langs de heerbanen van oostelijk Haspengouw. 
Vooral vanaf de 14de eeuw werd de mergel systematisch gewonnen 
voor de bouw van kerken, burchten, woningen en hoeves en ook 
gebruikt als meststof.  Ook voor de kweek van champignons werden 
de groeven gebruikt.

Informatie over bezoek van de Grotten van Kanne. 

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/nzUPqR7XXQDBnwjn8
https://goo.gl/maps/6USEXAbE67XDRtVq6
https://goo.gl/maps/1zEXbYBeUqH6Jv7R8
https://goo.gl/maps/tnCFhx3SPo4FFZSE8
https://goo.gl/maps/1junNaBErYYBVtco7
https://goo.gl/maps/4tzK1b3qkZWMnRRM7
https://www.mindat.org/min-4189.html
https://goo.gl/maps/3vKxAo3YJSpS2bAWA
https://www.mindat.org/min-49153.html
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/135342
https://grottenvankannevzw.be/


Kaart Leemkuilstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Riemst - Helderen, Leemkuilstraat

https://goo.gl/maps/6USEXAbE67XDRtVq6


Kaart Steenstraat
Informatie Kanne - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Riemst - Kanne, Steenstraat

In Kanne zijn heel wat oude huizen met de lokale 
mergelstenen gebouwd.

https://goo.gl/maps/1zEXbYBeUqH6Jv7R8
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/13804
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/13804


Kaart Oude Steenstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Riemst - Millen, Oude Steenstraat

https://goo.gl/maps/tnCFhx3SPo4FFZSE8


Kaart Krijtstraat
Informatie calciet, kalk, kalksteen ...
© Foto’s Hugo Bender

Riemst - Vroenhoven, Krijtstraat

Alles over het verschil tussen calciet, kalk, kalksteen, krijt ...

https://goo.gl/maps/1junNaBErYYBVtco7
https://www.minerant.org/ODL/ODL013-Kalk.pdf
https://www.minerant.org/ODL/ODL013-Kalk.pdf


Kaart Visésteenweg
Mineraal viséiet - niet erkend
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Riemst - Zichen, Visésteenweg
Het mineraal viséiet werd naar de vindplaats Visé genoemd.  
Later bleek het een siliciumhoudende variëteit van 
crandalliet te zijn en daarom als geldige mineraalnaam terug 
verworpen.

https://goo.gl/maps/4tzK1b3qkZWMnRRM7
https://www.mindat.org/min-4189.html
https://www.mindat.org/min-4189.html
https://www.mindat.org/min-1147.html


Kaart Mergelstraat
Gesteente mergel
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Riemst - Zussen, Mergelstraat
‘Mergel’ komt in de streek veel voor en werd in de
ondergrondse gangen ontgonnen. Mergel is een mengeling 
van klei en kalk, terwijl het hier eigenlijk kalksteen betreft 
ipv mergel.

https://goo.gl/maps/3vKxAo3YJSpS2bAWA
https://www.mindat.org/min-49153.html
https://www.minerant.org/ODL/ODL013-Kalk.pdf


M
in

er
al

o
gi

sc
h

e 
st

ra
te

n
 –

h
tt

p
:/

/s
tr

aa
t.

m
in

er
al

o
gi

e.
b

e
–

in
fo

 &
 ©

 m
ka

@
m

in
er

an
t.

o
rg

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

Riemst

31/03/22

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

