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Mineralogische straten in Sint-Truiden 1/2  

1/01/22

3800 Sint-Truiden Kleistraat klei

3800 Sint-Truiden Leemstraat leem

3800 Sint-Truiden Steenovenstraat steenbakkerij

3800 Sint-Truiden Tichelrijlaan steenbakkerij

3800 Sint-Truiden Tichelrijstraat steenbakkerij

3800 Sint-Truiden Zoutstraat mineraal haliet

3800 Sint-Truiden Stenaartberg steen

3800 Aalst Steenkuilstraat steen- & mergelgroeve

3800 Aalst Steenkuilveldstraat steen- & mergelgroeve

3800 Bernissembroek Pannenoven steenbakkerij

3800 Bernissembroek Zavelkuil zavelgroeve

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/1yBRKuJEynuP9KJk6
https://goo.gl/maps/Qnvo97McXZ3bi34P7
https://goo.gl/maps/Psc4dXZYy3rNR59a8
https://goo.gl/maps/MCZYhduwWBJVjsv5A
https://goo.gl/maps/PMBqN1oZ7E4FGj1m9
https://goo.gl/maps/h4fgbwrcAZD2GWNX6
https://goo.gl/maps/Fin3S3mQsYz8T1jn9
https://www.mindat.org/min-1804.html
https://goo.gl/maps/uzmD9BZaUafv5R55A
https://goo.gl/maps/paeUFx4LHSXneMcd6
https://goo.gl/maps/aGQVUYhcxCh6MDGp8
https://goo.gl/maps/T5Q8yxL3BHFwcQBr7
https://goo.gl/maps/kWuYLrFjpbLt79Py8
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Mineralogische straten in Sint-Truiden 2/2  
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3800 Gelinden Steenveld steen

3800 Gelinden Overbroekstraat steen- & mergelgroeve mergel

3800 Groot-Gelmen Steendaalstraat steen

3800 Groot-Gelmen Steendaelweg steen

3800 Saffraanberg Achter Saffraanberg zavel

3800 Saffraanberg Guldenbodemweg schijn - mineraal goud

3806 Velm Glimmerberg schijn - mineraal mica, groep mineralen

3806 Velm Steenbergstraat steen

3806 Velm Bornstraat schijn - mineraal borniet

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/1yBRKuJEynuP9KJk6
https://goo.gl/maps/DT9CTDv4wWiQKRv66
https://goo.gl/maps/DWa4nihUxMBw5uK5A
https://www.mindat.org/min-49153.html
https://goo.gl/maps/LUhsu8g8nH859fCa7
https://goo.gl/maps/wdsW9jdvirPm2NMcA
https://goo.gl/maps/djuVCj3qpv4LxE3p7
https://goo.gl/maps/txWs2F2Qr8xVL1CR9
https://www.mindat.org/min-1720.html
https://goo.gl/maps/DorrHeKFNqRLddDx6
https://www.mindat.org/min-6728.html
https://goo.gl/maps/hFg4XX9hFnboUiAK7
https://goo.gl/maps/CByXSrDnKJWgiZTD8
https://www.mindat.org/min-727.html


Kaart Kleistraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Sint-Truiden, Kleistraat

https://goo.gl/maps/Qnvo97McXZ3bi34P7


Kaart Leemstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Sint-Truiden, Leemstraat

https://goo.gl/maps/Psc4dXZYy3rNR59a8


Kaart Steenovenstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Sint-Truiden, Steenovenstraat

https://goo.gl/maps/MCZYhduwWBJVjsv5A


Kaart Tichelrijlaan
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Sint-Truiden, Tichelrijlaan

Tichels zijn gebakken tegelstenen

https://goo.gl/maps/PMBqN1oZ7E4FGj1m9


Kaart Tichelrijstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Sint-Truiden, Tichelrijstraat

https://goo.gl/maps/h4fgbwrcAZD2GWNX6


Kaart Stenaartberg
Informatie Stenaertberg - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Sint-Truiden, Stenaartberg

De straatnaam verwijst waarschijnlijk naar de steenachtige ondergrond 
op deze plaats.  Ze ligt in het centrum van de voormalige stadssector 
‘op ten Steynaert’.

https://goo.gl/maps/uzmD9BZaUafv5R55A
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/4694


Kaart Zoutstraat
Mineraal haliet
Informatie Zoutstraat - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Sint-Truiden, Zoutstraat
Eerste vermelding als ‘Sautstraete’ in 1334.  Mogelijk is de straatnaam 
afgeleid van ‘zouw’, de grens tussen het gebied met jurisdictie van de abdij 
en van het prinsbisdom die door de straat liep. 

Het gedeelte van de markt tot de Beekstraat werd vroeger Kleine 
Zoutstraat genoemd met op het kruispunt de "Sautbrug" over de 
Cicindria-beek.  De Grote Zoutstraat liep van dit kruispunt naar de 
stadswal toe en eindigde aan de Voetsbogenthorn. 

In 1959 werd de Kleine Zoutstraat verbreed en de noordelijke rooilijn naar 
achteren geschoven.

https://goo.gl/maps/Fin3S3mQsYz8T1jn9
https://www.mindat.org/min-1804.html
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/4699


Kaart Steenkuilstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Sint-Truiden - Aalst, Steenkuilstraat

https://goo.gl/maps/paeUFx4LHSXneMcd6


Kaart Steenkuilveldstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Sint-Truiden - Aalst, Steenkuilveldstraat

https://goo.gl/maps/aGQVUYhcxCh6MDGp8


Kaart Pannenoven
Informatie Panoven Senselberg
© Foto’s Hugo Bender

Sint-Truiden - Bernissembroek, Pannenoven
Langs de Pannenoven en Zavelkuil staan verschillende ‘Tuillerie’ 
aangeduid op de Vandermaelenkaart.   Over de panoven
Senselberg, (bron: W. Driesen): ‘Eenen oven tot het bakken van 
omtrent tien duizend pannen en twee kleene overdekte droogplaetsen of 
daken, in slegten staet. De aerde bevindt zich ook ter plaetse, maer
begint te verminderen. Deze pannebakkerij is verhuurt met het huis waer
aen zij paelt.’ 

Vandermaelen 1846-54

https://goo.gl/maps/T5Q8yxL3BHFwcQBr7
http://www.pannestraat.be/fiche_POWD042.html


Kaart Zavelkuil
Informatie Panoven Savelkuyl
© Foto’s Hugo Bender

Sint-Truiden - Bernissembroek, Zavelkuil

Beschrijving Panoven Savelkuyl (bron: W. Driesen):
" Bestaet uit twee ovens, waer van eenen in stilstand sedert langen 
tijd, en eenen in werking voor omtrent tien duizend pannen en 
genoegzaeme overdekte droogplaetsen en daken in geringen staet. 
Zij is gelegen op eenen grond, die de aerde voor de fabricatie 
oplevert."

Vandermaelen 1846-54

https://goo.gl/maps/kWuYLrFjpbLt79Py8
http://www.pannestraat.be/fiche_POWD041.html


Kaart Steenveld
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Sint-Truiden - Gelinden, Steenveld

https://goo.gl/maps/DT9CTDv4wWiQKRv66


Sint-Truiden - Gelinden, Mergelgroeve Overbroek

Miljoenen jaren geleden bevond zich in het gebied Overbroek een estuarium van een 
rivier die in de zee uitmondde. Hierdoor geraakte heel wat planten en zeedieren 
ingebed in de afgezette materialen.

De oude mergelgroeve van Overbroek. De verschillende geologische lagen van de 
ondergrond zijn hier blootgelegd. Belangrijkste element hier is de onderste laag met de 
57 miljoen jaar oude échte mergel, bestaande uit kalk, klei en leem. 
Vóór het tijdperk van de kunstmeststoffen werd de mergel gebruikt om het akkerland 
minder zuur te maken.

Het bezoekerscentrum Natuurhuis Haspengouw bevat een waardevolle collectie 
geologisch materiaal (fossielen van bladeren, schelen, zee-egels,.... afkomstig uit deze 
mergels andere in Haspengouw voorkomende gesteenten. 

Kaart Overbroekstraat
Gesteente mergel
Informatie Naturhuis Haspengouw - Natuurpunt Aulenteer
© Foto’s

https://goo.gl/maps/DWa4nihUxMBw5uK5A
https://www.mindat.org/min-49153.html
https://www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-aulenteer


Kaart Steendaalstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Sint-Truiden - Groot-Gelmen, Steendaalstraat

https://goo.gl/maps/LUhsu8g8nH859fCa7


Kaart Steendaelweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Sint-Truiden - Groot-Gelmen, Steendaelweg

https://goo.gl/maps/wdsW9jdvirPm2NMcA


Kaart Achter Saffraanberg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Sint-Truiden - Saffraanberg, Achter Saffraanberg

https://goo.gl/maps/djuVCj3qpv4LxE3p7


Kaart Guldenbodemweg
Mineraal goud
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Sint-Truiden - Saffraanberg, Guldenbodemweg

https://goo.gl/maps/txWs2F2Qr8xVL1CR9
https://www.mindat.org/min-1720.html


Kaart Glimmerberg
Mineraal mica, groep mineralen
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Sint-Truiden - Velm, Glimmerberg
Glimmer is een synoniem voor mica, hetgeen groep 
mineralen is maar die hier toch niet voorkomen.

https://goo.gl/maps/DorrHeKFNqRLddDx6
https://www.mindat.org/min-6728.html
https://www.mindat.org/min-6728.html


Kaart Steenbergstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Sint-Truiden - Velm, Steenbergstraat

https://goo.gl/maps/hFg4XX9hFnboUiAK7


Kaart Bornstraat
Mineraal borniet
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Sint-Truiden - Velm, Bornstraat
Het mineraal borniet is genoemd naar de mineraloog Ignaz
von Born (1742-1791), maar deze straat houdt daar toch 
geen verband mee.

https://goo.gl/maps/CByXSrDnKJWgiZTD8
https://www.mindat.org/min-727.html
https://www.mindat.org/min-727.html
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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

Sint-Truiden

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

