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9880 Aalter IJzerstraat schijn - mineraal ijzer

9880 Aalter Mergelput steen- & mergelgroeve mergel

9800 Aalter Aard zand

9880 Aalter Staalputstraat metaal, erts

9880 Maria Aalter Kleine Zouterdreef mineraal haliet

9880 Maria Aalter Zouter mineraal haliet

9880 Lotenhulle Kleitestraat klei

9910 Knesselare Keistraat kei

9910 Knesselare Kleiten klei

9910 Knesselare Zandekensstraat zand

9910 Ursel IJzeren Hand schijn - mineraal ijzer

9910 Ursel Keigatstraat kei

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/9MCrQL79qX14Qas56
https://goo.gl/maps/SLcgkHe62ugir3Mo6
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://goo.gl/maps/jd32BvU2dXC46AhP7
https://www.mindat.org/min-49153.html
https://goo.gl/maps/ALQGxJGdqyydtJUe6
https://goo.gl/maps/j7qu7Mt8vacgEp5TA
https://goo.gl/maps/841KBdCmnfyanfhM6
https://www.mindat.org/min-1804.html
https://goo.gl/maps/a7jeNRK5UGBwoJXJ7
https://www.mindat.org/min-1804.html
https://goo.gl/maps/1xvRt9V79G9o5SM7A
https://goo.gl/maps/hfKAAmFNDo12rfxX8
https://goo.gl/maps/B1fzio7EsZ4yt5sG7
https://goo.gl/maps/Gmdpjm1xdbb16tGU9
https://goo.gl/maps/vkZZbsM6CwFAehng7
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://goo.gl/maps/yWFF7XLemYWHnYee8


Kaart IJzerstraat
Mineraal ijzer
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Aalter, IJzerstraat 

https://goo.gl/maps/SLcgkHe62ugir3Mo6
https://www.mindat.org/min-2047.html


Kaart Mergelput
Gesteente mergel
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Aalter, Mergelput 
Mergel is een menging van klei en kalk met variabele 
verhouding tussen beide bestanddelen.

https://goo.gl/maps/jd32BvU2dXC46AhP7
https://www.mindat.org/min-49153.html
https://www.mindat.org/min-49153.html


Kaart Aard
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Aalter, Aard

https://goo.gl/maps/ALQGxJGdqyydtJUe6


Kaart Staalputstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Aalter, Staalputstraat 

Staal is een legering van ijzer en koolstof.

https://goo.gl/maps/j7qu7Mt8vacgEp5TA


Kaart Kleine Zouterdreef
Mineraal haliet
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Aalter - Maria Aalter, Kleine Zouterdreef 

https://goo.gl/maps/841KBdCmnfyanfhM6
https://www.mindat.org/min-1804.html


Kaart Zouter
Mineraal haliet
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Aalter - Maria Aalter, Zouter 
De rosse beek duidt op een ijzerrijke bodem.

https://goo.gl/maps/a7jeNRK5UGBwoJXJ7
https://www.mindat.org/min-1804.html


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

Aalter - Lotenhulle, Kleitestraat 

Kleite verwijst naar het voorkomen van klei.

https://goo.gl/maps/1xvRt9V79G9o5SM7A
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/5727


Kaart Keistraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Aalter - Knesselare, Keistraat

https://goo.gl/maps/hfKAAmFNDo12rfxX8


Kaart Kleiten
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Aalter - Knesselare, Kleiten
Kleiten verwijst naar het voorkomen van klei.

https://goo.gl/maps/B1fzio7EsZ4yt5sG7


Kaart Zandekensstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Aalter - Knesselare, Zandekensstraat

https://goo.gl/maps/Gmdpjm1xdbb16tGU9


Kaart IJzeren Hand
Mineraal ijzer
Informatie Meetjeslandseplaatsnamen - Stichting Achiel De Vos, Deel II Band 4 Ursel
© Foto’s Hugo Bender

Aalter - Ursel, IJzeren Hand 
De IJzeren Hand was een wegwijzer aan het kruispunt van de Nedere
Gentweg (thans : Rozestraat) en de weg door de Rozekouter.  De naam 
‘hant’ duikt al in 1628 op. 

Het mineraal ijzer komt op aarde maar zelden voor maar is 
hoofdbestanddeel van een groot deel van de 
meteorieten.

https://goo.gl/maps/vkZZbsM6CwFAehng7
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://www.meetjeslandseplaatsnamen.be/digitale-bronnen/
https://www.mindat.org/min-2047.html


Kaart Keigatstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Aalter - Ursel, Keigatstraat

https://goo.gl/maps/yWFF7XLemYWHnYee8
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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_OostVlaanderen.html

Meer weten over mineralen ?
Kijk eens op www.minerant.org/MKA/index.html

Aalter ?

24/12/21

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
mailto:mka@minerant.org
http://straat.mineralogie.be/P_OostVlaanderen.html
http://straat.mineralogie.be/P_OostVlaanderen.html
https://www.minerant.org/MKA/index.html
https://www.minerant.org/MKA/index.html

