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9420 Erondegem Zandstraat zand

9420 Erpe Rooseveltlaan naamgever persoon rooseveltiet

9420 Mere Steenstraat steen

9420 Mere Kleine Steenstraat steen

9420 Mere Merelputstraat kleiput (k)leemput

9420 Bambrugge Steenberg steen

9420 Bambrugge Steenbergweg steen

9420 Bambrugge Steenbergstraatje steen

9420 Aaigem Potaardestraat potaarde

Mineralogische straten in Erpe-Mere

31/10/21

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/rhNiC4TkMbs8My9L6
https://goo.gl/maps/jdnqLSwoh46r8dvK8
https://www.mindat.org/min-3444.html
https://goo.gl/maps/Zq1gTCBRMvFPhk2k6
https://goo.gl/maps/1ynDYqHPHJ86zrNT6
https://goo.gl/maps/Ly1deS8KKVv9YppF6
https://goo.gl/maps/76EBbYJCSrC36Rbk7
https://goo.gl/maps/4fNnhS3ajgZAVrBP6
https://goo.gl/maps/npLshSSQ2vbTwJba8
https://goo.gl/maps/TwYYQJq9GiZKYC4eA
https://goo.gl/maps/nkmRB4AHMbiatL5a8


Kaart Zandstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Erpe-Mere - Erondegem, Zandstraat

https://goo.gl/maps/rhNiC4TkMbs8My9L6


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

Erpe-Mere - Erpe, Rooseveltlaan

De mineralen rooseveltiet en 
tetrarooseveltiet zijn genoemd naar de 
Amerikaanse president Franklin Delano 
Roosevelt (1882-1945).

https://goo.gl/maps/jdnqLSwoh46r8dvK8
https://www.mindat.org/min-3444.html
https://www.mindat.org/min-3926.html
https://www.mindat.org/min-3444.html
https://www.mindat.org/min-3926.html


Kaart Steenstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Erpe-Mere - Mere, Steenstraat

Aan het begin van de Steenstraat in Mere staat 
een standbeeld van Lucien Van Impe op een fiksw
rotsblok.

https://goo.gl/maps/Zq1gTCBRMvFPhk2k6


Kaart Kleine Steenstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Erpe-Mere - Mere, Kleine Steenstraat

Steenstraat en Kleine Steenstraat behoren tot de 
oudste straten van Mere.

https://goo.gl/maps/1ynDYqHPHJ86zrNT6


Kaart Kleine Steenstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Erpe-Mere - Mere, Kleine Steenstraat

Steenstraat en Kleine Steenstraat behoren tot de 
oudste straten van Mere.

https://goo.gl/maps/1ynDYqHPHJ86zrNT6


Kaart Merelputstraat
Informatie Pers. mededeling Dirk De Boeck - Heemkundige Kring Erpe-Mere
© Foto’s Hugo Bender

Erpe-Mere - Mere, Merelputstraat

Documenten uit de 17de eeuw tonen dat er toen in 
Mere een plaats ‘mergelputte’ of ‘merghelput’ was 
waarvan de huidige straatnaam Merelputstraat 
vermoedelijk afgeleid is.

https://goo.gl/maps/Ly1deS8KKVv9YppF6
http://www.heemkunde-erpe-mere.be/


Kaart Steenberg
Informatie www.erpe-mere.be/producten/detail/1635/steenberg-plek-van-ontginning
© Foto’s Hugo Bender

Erpe-Mere - Bambrugge, Steenberg

De naam Steenberg verwijst naar de witte zandsteen die hier 
voorkomt. In het begin van de 20ste eeuw wordt de zandsteen 
ontgonnen voor restauratie van verschillende kerken en bij de 
bouw van o.a. het Gentse Sint-Pietersstation. Na 15 jaar stopt 
de exploitatie. Op de foto van de steengroeve ziet men de 
steile wand van de ontginning.

In 1952 wordt er zand gewonnen dat gebruikt werd bij de 
aanleg van de E40. Door deze werken ontstond de grote vijver 
die het hart vormt van het domein Steenberg.

In de tuin van het cultureel centrum EMotia liggen nog enkele 
blokken zandsteen, door de bemossing is het gesteente wel 
niet te herkennen.

https://goo.gl/maps/76EBbYJCSrC36Rbk7
https://www.erpe-mere.be/producten/detail/1635/steenberg-plek-van-ontginning
http://www.heemkunde-erpe-mere.be/images/fotos/afbeeldingen/B1318.jpg


Kaart Steenbergweg
Informatie https://www.erpe-mere.be/producten/detail/1635/steenberg-plek-van-ontginning
© Foto’s Hugo Bender

Erpe-Mere - Bambrugge, Steenbergweg
De naam Steenberg verwijst naar de witte zandsteen die hier voorkomt. In het 
begin van de 20ste eeuw wordt de zandsteen ontgonnen voor restauratie van 
verschillende kerken en bij de bouw van o.a. het Gentse Sint-Pietersstation. Na 15 
jaar stopt de exploitatie. Op de foto van de steengroeve ziet men de steile wand 
van de ontginning.

In 1952 wordt er zand gewonnen dat gebruikt werd bij de aanleg van de E40. Door 
deze werken ontstond de grote vijver die het hart vormt van het domein Steenberg.

https://goo.gl/maps/4fNnhS3ajgZAVrBP6
https://www.erpe-mere.be/producten/detail/1635/steenberg-plek-van-ontginning
http://www.heemkunde-erpe-mere.be/images/fotos/afbeeldingen/B1318.jpg


Kaart Steenbergstraatje
Informatie https://www.erpe-mere.be/producten/detail/1635/steenberg-plek-van-ontginning
© Foto’s Hugo Bender

Erpe-Mere - Bambrugge, Steenbergstraatje
De naam Steenberg verwijst naar de witte zandsteen die hier voorkomt. In het begin van de 
20ste eeuw wordt de zandsteen ontgonnen voor restauratie van verschillende kerken en bij 
de bouw van o.a. het Gentse Sint-Pietersstation. Na 15 jaar stopte de exploitatie. Op de 
foto van de steengroeve ziet men de steile wand van de ontginning.

In 1952 wordt er zand gewonnen dat gebruikt werd bij de aanleg van de E40. Door deze 
werken ontstond de grote vijver die het hart vormt van het domein Steenberg.

https://goo.gl/maps/npLshSSQ2vbTwJba8
https://www.erpe-mere.be/producten/detail/1635/steenberg-plek-van-ontginning
http://www.heemkunde-erpe-mere.be/images/fotos/afbeeldingen/B1318.jpg


Kaart Potaardestraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Erpe-Mere - Aaigem, Potaardestraat

Potaarde is fijne klei gebruikt voor aardewerk.

https://goo.gl/maps/TwYYQJq9GiZKYC4eA
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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

Erpe-Mere ?

31/10/21

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

