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Mineralogische straten in Tongeren

1/01/22

3700 Tongeren Hoeise Kassei steen

3700 Tongeren Op De Steinberg steen

3700 Tongeren Koolkuil kool

3700 Tongeren IJzerbron mineraal ijzer

3700 Tongeren Nieuwe Steenweg steen

3700 Tongeren Pannenovenweg steenbakkerij

3700 Tongeren Clarastraat schijn - mineraal claraiet

3700 Koninksem Romeinse Kassei steen

3700 Berg Godensteenstraat steen

3700 Mal Viséweg naamgever plaats viséiet - niet erkend

3700 Riksingen Keiberg kei

3700 'S Herenelderen Rooseveltlaan naamgever persoon rooseveltiet

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/4bawthXs3B6Vyfyg9
https://goo.gl/maps/8xF66aR8FNmPSciG7
https://goo.gl/maps/1pQtxCMF4LzcF5dF7
https://goo.gl/maps/dG5NXF43NVWu1Jvd9
https://goo.gl/maps/QfPnzzyC565AKG2v6
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://goo.gl/maps/ruH8phBWWFsDHtUCA
https://goo.gl/maps/g4bVaPBoCZd6JSqF7
https://goo.gl/maps/ofjBPoaksrEsUZ1x5
https://www.mindat.org/min-1057.html
https://goo.gl/maps/kuvnQDpQGyNrfjU58
https://goo.gl/maps/566CuMxkTVDcY4vn7
https://goo.gl/maps/Babp61Fyuf8JJGEB7
https://www.mindat.org/min-4189.html
https://goo.gl/maps/WmNKPayGMfaLB9b88
https://goo.gl/maps/9Emxq4FuyJkqbts2A
https://www.mindat.org/min-3444.html


Kaart Hoeise Kassei
Informatie Herstappeltombe - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Tongeren, Hoeise Kassei
De Hoeise Kassei begint aan Herstappe waar aan de Tongerse
kant de Herstappeltumulus, een Romeinse grafheuvel, ligt.  
‘Kassei’ duidt op een oude Romeinse weg.

Lommel Mol

https://goo.gl/maps/8xF66aR8FNmPSciG7
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/37495
http://straat.mineralogie.be/P_Limburg/Lim_Herstappe.pdf


Kaart Op De Steinberg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Tongeren, Op de Steinberg

Lommel Mol

https://goo.gl/maps/1pQtxCMF4LzcF5dF7


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

Tongeren, Koolkuil

De Koolkuil vormde met de huidige 
Minderbroedersstraat de ‘nieuwen steenweg’ in 
1389.  De eerste vermelding van de straat in de 16de

eeuw was ‘Die Coelcuyl’, verwijzend naar een van 
de huizen.

In 1640 vestigen de sepulchrienen of bonnefanten
hier een klooster. Het werd in 1798 verkocht, en 
kerk en klooster werden in 1825 afgebroken.

Lommel Mol

https://goo.gl/maps/dG5NXF43NVWu1Jvd9
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/4962


Kaart IJzerbron
Mineraal ijzer
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Tongeren, IJzerbron

Lommel Mol

https://goo.gl/maps/QfPnzzyC565AKG2v6
https://www.mindat.org/min-2047.html


Kaart Nieuwe Steenweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Tongeren, Nieuwe Steenweg

Lommel Mol

https://goo.gl/maps/ruH8phBWWFsDHtUCA


Kaart Pannenovenweg
Informatie Vergraven graven in de Pannenovenweg - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Tongeren, Pannenovenweg
Niet ver van de huidige Pannenovenweg staat een ‘Tuilerie’ 
(tegelfabriek) aangeduid op de Vandermaelen kaart. 

Lommel Mol

Vandermaelen 1846-54

https://goo.gl/maps/g4bVaPBoCZd6JSqF7
http://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/ROEV/3975/ROEV3975-001.pdf


Kaart Clarastraat
Mineraal claraiet
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Tongeren, Clarastraat

Het mineraal claraiet is genoemd naar de vindplaats 
‘Grube Clara’ in het Zwarte Woud.  Deze straat heeft 
daar wel geen verwijzing naar.

Lommel Mol

https://goo.gl/maps/ofjBPoaksrEsUZ1x5
https://www.mindat.org/min-1057.html
https://www.mindat.org/min-1057.html


Tongeren, Romeinse Kassei
De Romeinse Kassei (N69) loopt van Borgworm naar de rand van 
de stad Tongeren.  Het is een oude Romeinse heirweg. 

Kaart Romeinse Kassei
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/kuvnQDpQGyNrfjU58


Tongeren - Koninksem, Romeinse Kassei

‘Kassei’ is afgeleid van ‘(via) calceata’, een met kalk bedekte 
Romeinse weg.  Ook het Franse Chaussée is daar een 
afleiding van.

De ‘Romeinse Kassei’ volgt het tracé van een oude Romeinse 
heirbaan.

Kaart Romeinse Kassei
Informatie Romeinse Kassei - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/kuvnQDpQGyNrfjU58
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/4980


Kaart Godensteenstraat
Informatie Viergodensteen, Berg, Tongeren - Grondslagen
© Foto’s Hugo Bender

Tongeren - Berg, Godensteenstraat
De straatnaam verwijst naar de ‘Vier goden steen’ die hier in de 19de

eeuw werd opgegraven en duidt op een Romeins heiligdom dat op 
de plaats van de huidige kerk gestaan heeft.  De steen is in bezit van 
het Musée Grand Curtius in Luik. 

Lommel Mol

https://goo.gl/maps/566CuMxkTVDcY4vn7
https://grondslagen.net/berg-tongeren-en-luik/
https://www.grandcurtius.be/nl/het-museum


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

Tongeren - Mal, Viséweg
Het mineraal viséiet werd naar de vindplaats Visé genoemd.  
Later bleek het een siliciumhoudende variëteit van crandalliet te 
zijn en als mineraalnaam terug verworpen.

https://goo.gl/maps/Babp61Fyuf8JJGEB7
https://www.mindat.org/min-4189.html
https://www.mindat.org/min-4189.html
https://www.mindat.org/min-1147.html


Kaart Keiberg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Tongeren - Riksingen, Keiberg

Op de Vandermaelen kaart heet de straat ‘Kuberg’.

Vandermaelen 1846-54

https://goo.gl/maps/WmNKPayGMfaLB9b88


Kaart Rooseveltlaan
Mineraal rooseveltiet en tetrarooseveltiet
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Tongeren - 'S Herenelderen, Rooseveltlaan
De mineralen rooseveltiet en tetrarooseveltiet werden naar 
de Amerikaanse president Franklin Roosevelt genoemd.

https://goo.gl/maps/9Emxq4FuyJkqbts2A
https://www.mindat.org/min-3444.html
https://www.mindat.org/min-3926.html
https://www.mindat.org/min-3926.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

Tongeren

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

