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9470 Denderleeuw Keistraat kei

9470 Denderleeuw Zandplaatstraat zand

9470 Denderleeuw Steenweg steen

9470 Iddergem Veldoven steenbakkerij

9473 Welle Hoogsteenveldweg steen

9473 Welle Steenveldlos steen

9473 Welle Hoogsteenveld steen

9473 Welle Steenveldlaan steen

9473 Welle Zavelputstraat zavelgroeve

9473 Welle Steenweg steen

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/Dtm9AgBrbtpPDAPz7
https://goo.gl/maps/kxAPHTe4SMUnqU8v7
https://goo.gl/maps/VafsLJqEcxHoYZkB9
https://goo.gl/maps/mNWcFCJoMmWtvzpY8
https://goo.gl/maps/eNodYEE37v7bNnJt8
https://goo.gl/maps/3NYQZ6SMEHNd23ij8
https://goo.gl/maps/i3QVRskao6QMUG5d6
https://goo.gl/maps/VafsLJqEcxHoYZkB9
https://goo.gl/maps/LvZmDTaBKnmEqz8n8
https://goo.gl/maps/hfYeSWg3gEg22qmW6
https://goo.gl/maps/LzC7ufyiwC5AyZpc6


Kaart Keistraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Denderleeuw, Keistraat

https://goo.gl/maps/kxAPHTe4SMUnqU8v7


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

Denderleeuw, Zandplaatstraat

Een zandplaat is een zandbank of ondiepe plek van zand op 
de bodem van een water.

https://goo.gl/maps/VafsLJqEcxHoYZkB9
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/1053


Kaart Steenweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Denderleeuw, Steenweg

https://goo.gl/maps/mNWcFCJoMmWtvzpY8


Kaart Veldoven
Informatie Welle- en Kapellemeersen - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Denderleeuw - Iddergem, Veldoven
De Dendervallei bestaat aan de oppervlakte hoofdzakelijk uit 
lemige of kleiige alluviale sedimenten. Deze klei werd in het 
verleden lokaal ontgonnen om ‘brikken’ of baksteen van te 
maken in veldovens of kleine steenbakkerijen.

https://goo.gl/maps/eNodYEE37v7bNnJt8
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/135123


Kaart Hoogsteenveldweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Denderleeuw - Welle, Hoogsteenveldweg

Op de Popp kaart vinden we zowel een 
Hoogsteenveldweg (blauw, nog steeds een 
veldweg) als de niet meer bestaande 
Nedersteenveldweg (groen).

Popp 1842-79

https://goo.gl/maps/3NYQZ6SMEHNd23ij8


Kaart Steenveldlos
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Denderleeuw - Welle, Steenveldlos
Steenveldlos (rood) heet op de Popp kaart ‘Hoogen’ en leidt 
naar de Hoogsteenveldweg (blauw).

Popp 1842-79

https://goo.gl/maps/i3QVRskao6QMUG5d6


Kaart Hoogsteenveld
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Denderleeuw - Welle, Hoogsteenveld
Verschillende straten ‘Hoogsteenveld’ situeren zich waar op 
de Popp kaart (1842-79) zich het ‘Hoog steen veld’ bevond.

Popp 1842-79

https://goo.gl/maps/VafsLJqEcxHoYZkB9


Kaart Steenveldlaan
Informatie Het Land van Aalst, Jaargang XII Nr 3 1960
© Foto’s Hugo Bender

Denderleeuw - Welle, Steenveldlaan
De Steenveldlaan situeert zich iets zuidelijker tov het ‘Neder 
steen veld’ op de Popp Kaart.

https://goo.gl/maps/LvZmDTaBKnmEqz8n8
http://www.hetlandvanaalst.be/wordpress/wp-content/uploads/2019/01/LVA-JG-12-1960-3-1.pdf


Kaart Zavelputstraat
Informatie Wellemeersen - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Denderleeuw - Welle, Zavelputstraat
De ‘Zavelputten’ in het natuurgebied 

Wellemeersen werden gegraven in het 
midden van de 19de eeuw om de 
spoorwegtaluds aan te leggen. 

https://goo.gl/maps/hfYeSWg3gEg22qmW6
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/135123
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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

Denderleeuw ?

11/11/21

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

