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9660 Elst Arme Kleie klei

9660 Elst Pottenberg steenbakkerij

9660 Michelbeke Steenland steen

9660 Michelbeke Mijnwerkerspad mijnbouw

9660 Nederbrakel Steenstraat steen

9660 Nederbrakel Kleibergstraat klei

9660 Nederbrakel Kleistraat klei

9660 Brakel Steenweg steen

9660 Brakel Zavelpad zavel

9660 Brakel Hoge Zavel zavel

9660 Brakel Termergelstraat mergel mergel
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http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/ZMX3gSJA4ELYWJdA6
https://goo.gl/maps/RatWVbmQdnoNBTR39
https://goo.gl/maps/fAtwGoXtbFYkusSp6
http://mijnwerkerspad/
https://goo.gl/maps/1k7cbDNYuY2bYsNT8
https://goo.gl/maps/5mPWXscZj2x4JC858
https://goo.gl/maps/ZWX6JoWmb3F4eQVaA
https://goo.gl/maps/W4HK1egNjCFJUFgc6
https://goo.gl/maps/ZsecMjqx1gMeEYL88
https://goo.gl/maps/zWz1dNvQ4yiEmcjy8
https://goo.gl/maps/s1qLHB91BTduttvq8
https://www.mindat.org/min-49153.html
https://goo.gl/maps/ZyrmRmVNyH7Tm3sd9
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9660 Zegelsem Keiweg kei

9660 Zegelsem-Boekkouter Ijskelderweg mineraal ijs

9660 Opbrakel Steenpaal steen

9660 Opbrakel Willemsveld

9660 Everbeek Steenberg steen

9660 Everbeek Steneplein steen

9661 Parike Steenweg steen

Mineralogische straten in Brakel 2/2 

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/8HHW75yejyAsZki76
https://goo.gl/maps/TGzZ4x8foWfbGc5F6
https://www.mindat.org/min-2001.html
https://goo.gl/maps/t9b45SoaB18n2sK8A
https://goo.gl/maps/D2j4q2NzQHSAtAbR6
https://goo.gl/maps/SVuXAQK9KwsV87tE6
https://goo.gl/maps/jV8q5JFr9jYMipz3A
https://goo.gl/maps/TGbdR8iNFJvwm7pA9
https://goo.gl/maps/ZyrmRmVNyH7Tm3sd9


Kaart Arme Kleie
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Brakel - Elst, Arme Kleie

De straat Arme Kleie ligt deels op de grens 
met Zwalm, deels helemaal in Zwalm. 

Brakel

Zwalm

https://goo.gl/maps/ZMX3gSJA4ELYWJdA6
http://straat.mineralogie.be/P_OostVlaanderen/OVl_Zwalm.pdf


Kaart Pottenberg 
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Brakel - Elst, Pottenberg

Vandermaelen 1846-54

https://goo.gl/maps/RatWVbmQdnoNBTR39


Kaart Steenland
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Brakel - Michelbeke, Steenland
De straat ligt deels op de grens met Zwalm.  Aan die kant van de 
grens heet ze Rekelberg, een straatnaam die anderzijds ook van 
toepassing is op zijstraten die volledig in Zwalm of in Brakel liggen.

https://goo.gl/maps/fAtwGoXtbFYkusSp6
http://straat.mineralogie.be/P_OostVlaanderen/OVl_Zwalm.pdf


Kaart Mijnwerkerspad
Informatie Mijnwerkerspad - Zwalm
© Foto’s Hugo Bender

Brakel - Michelbeke, Mijnwerkerspad 
Het Mijnwerkerspad loopt over de vroegere spoorlijn van Zottegem naar 
Brakel. De mijnwerkers pendelden zo dagelijks naar de koolmijnen in de 
Borinage. 100m van het pad ligt in de gemeente Zwalm. 

Zwalm

Zottegem

Brakel

https://goo.gl/maps/yvdLPHpXDUQpEgYD9
https://www.zwalm.be/bezoeken/bezienswaardig/mijnwerkerspad
http://straat.mineralogie.be/P_OostVlaanderen/OVl_Zottegem.pdf
http://straat.mineralogie.be/P_OostVlaanderen/OVl_Zwalm.pdf


Kaart Steenstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Brakel - Nederbrakel, Steenstraat

https://goo.gl/maps/1k7cbDNYuY2bYsNT8


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

Brakel - Nederbrakel, Kleibergstraat

De weg volgt deels de middeleeuwse verbinding van 
Oudenaarde naar Geraardsbergen.  Oorspronkelijk liep die 
weg verder via de Kleistraat.  Het huidige tracé van de 
Kleibergstraat stamt uit de 19de eeuw.

https://goo.gl/maps/5mPWXscZj2x4JC858
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/5191


Kaart Kleistraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Brakel - Nederbrakel, Kleistraat

https://goo.gl/maps/ZWX6JoWmb3F4eQVaA


Kaart Zavelpad
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Brakel, Zavelpad

https://goo.gl/maps/ZsecMjqx1gMeEYL88


Kaart Hoge Zavel
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Brakel, Hoge Zavel

https://goo.gl/maps/zWz1dNvQ4yiEmcjy8


Kaart Termergelstraat
Gesteente mergel
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Brakel, Termergelstraat

https://goo.gl/maps/s1qLHB91BTduttvq8
https://www.mindat.org/min-49153.html


Kaart Keiweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Brakel - Zegelsem, Keiweg

https://goo.gl/maps/8HHW75yejyAsZki76


Brakel - Zegelsem-Boekkouter, Ijskelderweg
De straatnaam verwijst naar de ijskelder die de eigenaar 
van Hof te Wolfskerke in de 19de eeuw liet graven.

Onder een alleenstaande eik bevindt zich nog de ingang 
van de ijskelder, een met bakstenen overwelfde put 
waarin ijs kon bewaard worden tot in augustus.

Kaart Ijskelderweg
Mineraal ijs
Informatie Geonieuws 2012 - 1 en  Geonieuws 2012 - 2 Ijskelderweg - www.routeyou.com
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/TGzZ4x8foWfbGc5F6
https://www.mindat.org/min-2001.html
http://www.mineralogie.be/GN-archief/GN2012-01.pdf
http://www.mineralogie.be/GN-archief/GN2012-02.pdf
https://www.routeyou.com/nl-be/location/view/48873992/ijskelderweg-zegelsem


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

Brakel - Opbrakel, Steenpaal

Het toponiem ‘Steenpaal’ verwijst naar een in begin jaren 
1980 verdwenen megaliet van ijzerzandsteen naast de weg 
die als grenspaal op de kouter fungeerde, vlakbij de 
vroegere standplaats van de Steenpaalmolen. Als houten 
korenwindmolen in 1757 gebouwd door L. Bettens uit 
Roborst; in 1913 gesloopt en overgebracht naar Oombergen
(Zottegem). 

https://goo.gl/maps/t9b45SoaB18n2sK8A
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/5197


Kaart Willemsveld
Mineraal willemiet
Informatie Kwelgrasland Willemsveld - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Brakel - Opbrakel, Willemsveld

Het mineraal is naar koning Willem I genoemd, maar welke 
Willem is hier in het spel ?

https://goo.gl/maps/D2j4q2NzQHSAtAbR6
https://www.mindat.org/min-4292.html
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/300670


Kaart Steenberg
Informatie Steenbergbos - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Brakel - Everbeek, Steenberg
Dicht bij de straat stond de 
‘Moulin de Stinberg’(Villaret
1745-48) of ‘Steenberg Meulen’ 
(Ferraris 1771-78).

https://goo.gl/maps/SVuXAQK9KwsV87tE6
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/135229


Kaart Steneplein
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Brakel - Everbeek, Steneplein
De wijk heet ‘Steenpleyn’ op de 
Vandermaelen kaart (1846-54).

https://goo.gl/maps/jV8q5JFr9jYMipz3A


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

Brakel - Parike, Steenweg

De Steenweg is deel van de middeleeuwse verbinding 
van Oudenaarde naar Geraardsbergen. Op de Villaret
kaart (1745-48) heet de weg ‘Chemin d’Oudenarde’.

https://goo.gl/maps/TGbdR8iNFJvwm7pA9
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/5198
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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

Brakel ?
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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

