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9890 Asper Steenweg steen

9890 Asper Luxemburgstraat naamgever plaats luxembourgiet

9890 Asper Ijzerenweg spoorweg ijzer

9890 Baaigem Grintweg grint

9890 Dikkelvenne Steenberglos steen

9890 Dikkelvenne Steentjesweg steen

9890 Semmerzake Steenland steen

9890 Semmerzake Steenlandhoekwegel steen

Mineralogische straten in Gavere

4/11/21

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/is9R175Woedrgvbz6
https://goo.gl/maps/MhRs4ZUb1jdPjDXy7
https://www.mindat.org/min-53538.html
https://goo.gl/maps/kbm9YUkjuvRvxqeA7
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://goo.gl/maps/n66qAeqEkQc35LJn7
https://goo.gl/maps/rr7YgwFcRqGABw1U9
https://goo.gl/maps/7QJa5CRsoQZKDVqu9
https://goo.gl/maps/8m6kmUGJJta5fucw7
https://goo.gl/maps/kEGY8RLaeiShJ5Zy5
https://goo.gl/maps/sQcW5nZNmG1qmnwx6


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

Gavere - Asper, Steenweg

Onderdeel van de oude weg Gent – Oudenaarde.  Einde 18de

eeuw werd de weg deels rechtgetrokken.

https://goo.gl/maps/is9R175Woedrgvbz6
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/5876


Kaart Luxemburgstraat
Mineraal luxembourgiet
Informatie Luxemburgstraat - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Gavere - Asper, Luxemburgstraat

In analogie met de Bernstraat, verwijst de straatnaam naar 
de hoofdstad van het Groot-Hertogdom Luxemburg.  Ook 
het mineraal luxembourgiet is naar die hoofdstad genoemd. 

https://goo.gl/maps/MhRs4ZUb1jdPjDXy7
https://www.mindat.org/min-53538.html
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/5864
https://www.mindat.org/min-53538.html


Kaart Ijzerenweg
Mineraal ijzer
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Gavere - Asper, Ijzerenweg
Duidelijk een verwijzing naar de spoorweg ! Het mineraal 
ijzer komt in meteorieten voor.  Ijzer in de aardkorst is bijna 
steeds gebonden in allerlei chemische vormen (oxide, 
sulfide, silicaat).

https://goo.gl/maps/kbm9YUkjuvRvxqeA7
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://www.mindat.org/min-2047.html


Kaart Scheldekant
Informatie Steenbakkerij De Fauw – Erfgoedbank Leie Schelde
© Foto’s Hugo Bender

Gavere - Asper, Scheldekant 

https://goo.gl/maps/UaBp5Y9N2RaK2XaUA
https://leieschelde.whirlihost.com/MultiSearch/Index?search=de+fauw


Kaart Grintweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Gavere - Baaigem, Grintweg

Oude weg, al terug te vinden op de Ferrariskaart (1771-78) 
maar van grint geen spoor !

https://goo.gl/maps/n66qAeqEkQc35LJn7


Kaart Steenberglos
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Gavere - Dikkelvenne, Steenberglos

https://goo.gl/maps/rr7YgwFcRqGABw1U9


Kaart Steentjesweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Gavere - Dikkelvenne, Steentjesweg

https://goo.gl/maps/7QJa5CRsoQZKDVqu9


Kaart Steenland
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Gavere - Semmerzake, Steenland
De wijk noordwestelijk van de straat heet op de Popp
kaart ‘Steenlandhoek’.

Popp 1842-79

https://goo.gl/maps/8m6kmUGJJta5fucw7


Kaart Steenlandhoekwegel
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Gavere - Semmerzake, Steenlandhoekwegel

Historisch pad uitkomend halfweg de straat Steenland.

https://goo.gl/maps/kEGY8RLaeiShJ5Zy5
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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

Gavere ?

4/11/21

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

