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9940 Ertvelde Stenenmolenstraat schijn - steen

9940 Ertvelde Zandrug zand

9940 Ertvelde Blauwesteenstraat gesteente

9940 Ertvelde Steenstraat steen

9940 Ertvelde Gipsweg mineraal gips

9940 Doornzele Koperstraat mineraal koper

9940 Molenhoek Koolstraat kool

9940 Molenhoek Potterie steenbakkerij

9940 Molenhoek Steenovenstraat steenbakkerij

9940 Molenhoek Steenhovenwegel steenbakkerij

9940 Evergem Zandberg zand

9940 Rieme Zandstraat zand

9940 Rieme Sint-Barbarastraat mijnbouw

Mineralogische straten in Evergem

5/10/21

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/jRPaZpMLagPNDkkz6
https://goo.gl/maps/AeLrpVrSjJRBMCPh6
https://goo.gl/maps/cqEXyrVXVqtuoiAu7
https://goo.gl/maps/Q83Zx29A8iVJFkGJ8
https://goo.gl/maps/DZ1RzXTMXcTLVpi36
https://www.mindat.org/min-1784.html
https://goo.gl/maps/QBCY2NgsVoLzwhAP8
https://www.mindat.org/min-1209.html
https://goo.gl/maps/CL21HfNC9wyS1Dk46
https://goo.gl/maps/4AnXhrf7qRCsSMtt8
https://goo.gl/maps/UUHZ7dfcbJvcT75Y8
https://goo.gl/maps/uM9akgVfYb34gUUy8
https://goo.gl/maps/bbGTWDsWA8oh9bNv9
https://goo.gl/maps/a9p8FRxRhkVifrvd8
https://goo.gl/maps/KZczvtA8JHoaf3PZ6
https://goo.gl/maps/rNQTNZUJpN8rUUY3A


Kaart Stenenmolenstraat
Informatie Stenen Molen - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Evergem - Ertvelde, Stenenmolenstraat 

De molen is in 1798-99 gebouwd door F. Pisonier uit 
Sleidinge en gebruikt tot 1965.  In 1983-85 werd de molen 
volledig gerestaureerd.

https://goo.gl/maps/jRPaZpMLagPNDkkz6
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/33946


Kaart Zandrug
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Evergem - Ertvelde, Zandrug 

https://goo.gl/maps/AeLrpVrSjJRBMCPh6


Kaart Blauwesteenstraat
Informatie https://nl.wikipedia.org/wiki/Blauwe_hardsteen
© Foto’s Hugo Bender

Evergem - Ertvelde, Blauwesteenstraat
‘Blauwe steen’ (or arduin) is kalkgesteente dat o.a. gebruikt 
wordt voor vensterrichels en deurdorpels

https://goo.gl/maps/cqEXyrVXVqtuoiAu7


Kaart Steenstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Evergem - Ertvelde, Steenstraat  

https://goo.gl/maps/Q83Zx29A8iVJFkGJ8


Kaart Gipsweg
Mineraal gips
Informatie https://terranovazelzate.be/
© Foto’s Hugo Bender

Evergem - Ertvelde, Gipsweg
De straatnaam verwijst naar het voormalige gipsstort op de 
grens Evergem/Zelzate.  Momenteel wordt het terrein 
gesaneerd en wordt het een natuurgebied. 

Het mineraal gips is een Ca-sulfaat dat op vele plaatsen in de
wereld voorkomt.

‘Zwaluwstaart’ gipskristal uit Eisleben, 
Mansfelder Land, Sachsen, D.
Verzameling Krugerhaus, Freiberg, foto 
Hugo Bender

https://goo.gl/maps/DZ1RzXTMXcTLVpi36
https://www.mindat.org/min-1784.html
https://terranovazelzate.be/
https://www.mindat.org/min-1784.html


Kaart Koperstraat
Mineraal koper
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Evergem - Doornzele, Koperstraat  

https://goo.gl/maps/QBCY2NgsVoLzwhAP8
https://www.mindat.org/min-1209.html


Kaart Koolstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Evergem - Molenhoek, Koolstraat  
Op de Poppkaart (1842-79) staat de straat aangeduid als 
‘Koolestraat’.  De straat is veel ouder o.a. reeds op de Ferrariskaart
(1771-78) terug te vinden.

https://goo.gl/maps/CL21HfNC9wyS1Dk46


Kaart Potterie
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Evergem - Molenhoek, Potterie

https://goo.gl/maps/4AnXhrf7qRCsSMtt8


Kaart Steenovenstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Evergem - Molenhoek, Steenovenstraat  

https://goo.gl/maps/UUHZ7dfcbJvcT75Y8


Kaart Steenhovenwegel
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Evergem - Molenhoek, Steenhovenwegel 

https://goo.gl/maps/uM9akgVfYb34gUUy8


Kaart Zandberg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Evergem, Zandberg 

https://goo.gl/maps/bbGTWDsWA8oh9bNv9


Kaart Zandstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Evergem - Rieme, Zandstraat  

https://goo.gl/maps/a9p8FRxRhkVifrvd8


Kaart Sint-Barbarastraat
Informatie Sint-Barbarakerk - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Evergem - Rieme, Sint-Barbarastraat

De straat is genoemd naar de Sint-Barbarakerk.  Sinte-
Barbara is partroonheilige van de mijnwerkers (en van veel 
andere gevaarlijke beroepen : brandweer, artillerie, …)

https://goo.gl/maps/KZczvtA8JHoaf3PZ6
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/33924
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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

Evergem ?

5/10/21

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

