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9900 Eeklo IJzerstraat mineraal ijzer

9900 Koperstraat mineraal koper

9900 Zinkstraat mineraal zink

9900 Staalstraat metaal, erts

9900 John Buyckstraat metaal, erts

9900 Zilverstraat mineraal zilver

9900 Klinkaartstraat klinkaart

9900 Stuifzandstraat zand

9900 Zandstraat zand

9900 Zandbergstraat zand

9900 Zandrugweg zand

9900 Zandvleuge zand

9900 Kleemhoek kleem

9900 Steentjes steen

Mineralogische straten in Eeklo

24/12/21

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/koH3qoQZ4JRDEK736
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://goo.gl/maps/13TTFcijDXGxnB3AA
https://www.mindat.org/min-1209.html
https://goo.gl/maps/JbedFgbfhxcjjyC16
https://www.mindat.org/min-4405.html
https://goo.gl/maps/M6bj8aAVbfP2sdLP8
https://goo.gl/maps/FHWdoQq7HeWhNgnZ6
https://goo.gl/maps/q2bD5FUNdmd153ak6
https://www.mindat.org/min-3664.html
https://goo.gl/maps/zeGSHECfLaKhA1t9A
https://goo.gl/maps/ENCrZVxLdVccXFv28
https://goo.gl/maps/RgcTNrnUktw7tQ8C9
https://goo.gl/maps/KE9ajjAdbbqyQABLA
https://goo.gl/maps/aQxeNP4zDFSsBm2T6
https://goo.gl/maps/T4KZJ4un3oCeprJg8
https://goo.gl/maps/wZNpmWeap6mMrpTq8
https://goo.gl/maps/ggRtiyccXG3nKGAN7
https://goo.gl/maps/rzaut29ioTtJtexVA


Kaart IJzerstraat
Mineraal ijzer
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Eeklo, IJzerstraat
De IJzerstraat in Eeklo verwijst duidelijk naar het metaal (Fe) en niet naar de 
gelijknamige stroom.  Er is in dezelfde buurt ook een Koperstraat, Zinkstraat en 
Staalstraat.  De John Buyckstraat is genoemd naar de overleden bestuurder van 
‘Victor Buyck Steel Constructions’, een bekende staalconstructeur in Eeklo.  

Het mineraal zuiver ijzer is hoofdbestanddeel van vele meteorieten maar komt 
op aarde maar zelden voor.

https://goo.gl/maps/koH3qoQZ4JRDEK736
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://www.mindat.org/min-2047.html


Kaart Koperstraat
Mineraal koper
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Eeklo, Koperstraat 
Gedegen koper, dus het mineraal koper, komt in de natuur 
voor, maar het meeste koper is chemisch gebonden als 
sulfide of oxide in een hele reeks mineralen.

https://goo.gl/maps/13TTFcijDXGxnB3AA
https://www.mindat.org/min-1209.html


Kaart Zinkstraat
Mineraal zink
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Eeklo, Zinkstraat 
Gedegen zink is een zeldzaamheid.  Het meeste zink komt 
voor als sulfide (ZnS = sphaleriet) of andere verbindingen.

https://goo.gl/maps/JbedFgbfhxcjjyC16
https://www.mindat.org/min-4405.html
https://www.mindat.org/min-4405.html


Kaart Staalstraat
Informatie Staal - wikipedia
© Foto’s Hugo Bender

Eeklo, Staalstraat
Staal is geen mineraal maar een legering van ijzer en koolstof.  
Door toevoeging van andere elementen krijgt het andere 
eigenschappen voor verschillende toepassingen.

https://goo.gl/maps/M6bj8aAVbfP2sdLP8
https://nl.wikipedia.org/wiki/Staal_(legering)
https://www.mindat.org/min-2047.html


Kaart John Buyckstraat
Informatie Victor Buyck Steel - wikipedia
© Foto’s Hugo Bender

Eeklo, John Buyckstraat

De John Buyckstraat is genoemd naar de 
overleden bestuurder van ‘Victor Buyck Steel 
Constructions’, een bekende 
staalconstructeur in Eeklo.

https://goo.gl/maps/FHWdoQq7HeWhNgnZ6
https://nl.wikipedia.org/wiki/Victor_Buyck_Steel_Construction


Kaart Zilverstraat
Mineraal zilver
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Eeklo, Zilverstraat
Het mineraal zilver komt op heel wat plaatsen voor in 
draadvormige lokken. Het meeste zilver komt wel voor in 
lage concentraties in koper- en loodverbindingen.

https://goo.gl/maps/q2bD5FUNdmd153ak6
https://www.mindat.org/min-3664.html
https://www.mindat.org/min-3664.html


Kaart Klinkaartstraat
Informatie Meetjeslandseplaatsnamen - Stichting Achiel De Vos, Deel IV Band 1 Eeklo
© Foto’s Hugo Bender

Eeklo, Klinkaartstraat
Ondanks de verharding met klinkerstenen heeft de straatnaam 
een andere betekenis. De huidige straten Schaperij-, Klinkaart-
en Hogebosstraat vormden samen de vroegere Klinkaartstraat
of Klinkelstraat.

De oudste vermelding ‘tclinckel straetkin’ dateert uit 1412 en is 
afgeleid van ‘klinket’ hetgeen het verkleinwoord is van 
klinke/klinge, dat binnenduin of stuifzandrug betekent. De 
klinkel waaraan de straat haar naam ontleent, is een zandrug 
van tien meter hoog aan het begin van de Hogebosstraat.

https://goo.gl/maps/zeGSHECfLaKhA1t9A
https://www.meetjeslandseplaatsnamen.be/digitale-bronnen/


Kaart Stuifzandstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Eeklo, Stuifzandstraat

Opstuivend zand kwam in de omgeving veel voor, zie ook 
o.a. Zandstraat, Zandbergstraat, Zandrugweg en Zandvleuge.

https://goo.gl/maps/ENCrZVxLdVccXFv28


Kaart Zandstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Eeklo, Zandstraat 

https://goo.gl/maps/RgcTNrnUktw7tQ8C9


Kaart Zandbergstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Eeklo, Zandbergstraat

https://goo.gl/maps/KE9ajjAdbbqyQABLA


Kaart Zandrugweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Eeklo, Zandrugweg

https://goo.gl/maps/aQxeNP4zDFSsBm2T6


Kaart Zandvleuge
Informatie Meetjeslandseplaatsnamen - Stichting Achiel De Vos, Deel IV Band 1 Eeklo
© Foto’s Hugo Bender

Eeklo, Zandvleuge

Een ‘zandvleuge’, in het Westvlaams ‘zandvlugge’, is een zandrug 
zonder begroeiing, waar het zand door de wind opstuift.

Zandvleuge was aanvankelijk de naam van enkele 
stuifzandruggen of zanddijken, die in de 19de eeuw nog aan 
beide kanten van de huidige weg lagen. Vanaf het midden van 
de 15de eeuw duikt de naam Zandvleuge op. Tot de 17de eeuw 
schreef men 'Zandvlo ge (vgl. meuten en molen), zoals in vloog 
(van vliegen). Het woord vleug leeft nu nog voort in vleugje 
'lichte vlaag, veegje, zweem'.

https://goo.gl/maps/T4KZJ4un3oCeprJg8
https://www.meetjeslandseplaatsnamen.be/digitale-bronnen/


Kaart Kleemhoek
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Eeklo, Kleemhoek

‘Kleem’ is Oostvlaams dialect voor leem.

https://goo.gl/maps/wZNpmWeap6mMrpTq8


Kaart Steentjes
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Eeklo, Steentjes 

Heskensstraat
Sint-Laureins

Eeklo

https://goo.gl/maps/ggRtiyccXG3nKGAN7


M
in

er
al

o
gi

sc
h

e 
st

ra
te

n
 –

h
tt

p
:/

/s
tr

aa
t.

m
in

er
al

o
gi

e.
b

e
–

in
fo

 &
 ©

 m
ka

@
m

in
er

an
t.

o
rg

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

Eeklo ?

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

