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9500 Geraardsbergen Kleine Steenstraat steen

9500 Geraardsbergen Steenstraat steen

9500 Geraardsbergen Oudenbergstraat steen

9500 Onkerzele Onkerzelestraat/Stuivenber
gdreef

steenbakkerij

9500 Moerbeke Mijnwerkersstraat koolmijn

9500 Goeferdingen Steenbakkerij steenbakkerij

9500 Overboerlare Arduinbos gesteente

9500 Overboerlare Zavelstraat zavel

9500 Atembeke Kapellestraat steen

9500 Viane Steenputstraat steen- & mergelgroeve

9506 Schendelbeke IJsbroekstraat mineraal ijs

9506 Nieuwenhove Steenberg steen

Het zuiden van de provincies West- en Oost-Vlaanderen en westelijk Vlaams-Brabant 
worden gekenmerkt door een west-oost gerichte rij restheuvels.  Veelal worden die 
beschouwd als gevormd in het Diestiaan met afzettingen die horen tot het Zand van 
Diest. Een recenter model bestempeld deze heuvels echter als opgebouwd uit Zand van 
Lede (Midden-Eoceen, ongeveer 44 miljoen jaar oud), zie ‘Genese van de restheuvels 
van Vidaigneberg tot Kesterberg - Erfgoed’.
De meest bekende heuvel in Geraardsbergen is zonder twijfel de Oudenberg, berucht uit 
de Ronde van Vlaanderen als ‘De Muur van Geraardsbergen’. 

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/8ukmuwv85YLgXjzT9
https://goo.gl/maps/Q6LZBECmsdWvrBcJA
https://goo.gl/maps/EQbagPJGdNho5okP8
https://goo.gl/maps/SEitCWsKYrxLdYuK6
https://goo.gl/maps/gPTfvTQnoLZdNxdPA
https://goo.gl/maps/H65H72AXEVD5N9568
https://goo.gl/maps/LNGWzZS9iHfS4gvg7
https://goo.gl/maps/fdBsAk8Muc4qZZ978
https://goo.gl/maps/eMD1iz1XwZXNHkDW8
https://goo.gl/maps/gPTfvTQnoLZdNxdPA
https://goo.gl/maps/i846CENpVqSkEo7K6
https://goo.gl/maps/AzJaWpqi3vmUoi6L8
https://www.mindat.org/min-2001.html
https://goo.gl/maps/b8ZNJoGauNUTbDhD8
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/17288
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/135242
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9506 Zandbergen Keistraat kei

9506 Zandbergen Zandbergenplein zand

9506 Zandbergen Bovenkassei steen

9506 Zandbergen Steengroeveweg steen- & mergelgroeve

9506 Zandbergen Zandbergenveldlos zand

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/8ukmuwv85YLgXjzT9
https://goo.gl/maps/z9T128AWGDn6sDoA7
https://goo.gl/maps/a4a8q9bLhrYaRRqi9
https://goo.gl/maps/vB11WinZdmpiVfM79
https://goo.gl/maps/mj8NCwaBRFAQBH2e6
https://goo.gl/maps/ar2YLUDMb7dN4TVH8


Kaart Kleine Steenstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Geraardsbergen, Kleine Steenstraat 
De Kleine Steenstraat had al heel wat namen : eertijds 
‘Galgenbrok’, later ‘Dammanstraatje’ en ook ‘Pestenstraatje’.

https://goo.gl/maps/Q6LZBECmsdWvrBcJA


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

Geraardsbergen, Steenstraat
Een van de oudste straten van Geraardsbergen.

https://goo.gl/maps/EQbagPJGdNho5okP8
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/1099


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

Geraardsbergen, Oudenbergstraat - de Muur
De kasseistroken van De Vesten en de Ouden-
bergstraat zijn berucht uit de Ronde van 
Vlaanderen als ‘de Muur van Geraardsbergen’.

https://goo.gl/maps/SEitCWsKYrxLdYuK6
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/200871


Kaart Mijnwerkersstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Geraardsbergen - Moerbeke, Mijnwerkersstraat 
Uit de streek pendelen 
vele mijnwerkers per trein 
naar de koolmijnen in de 
Borinage.

https://goo.gl/maps/H65H72AXEVD5N9568


Geraardsbergen - Onkerzele, Onkerzelestraat-Stuivenbergdreef 
Nabij de Stuivenbergdreef was tot in 80’er jaren 
een veldoven actief die werkte op de traditionele 
wijze, met open droogrekken onder zadeldaken.  
De gebouwen zijn goed te herkennen op de 
luchtfoto’s uit die tijd maar nu is alles verdwenen.

Het uitgraven van de klei gebeurde ter plaatse. 

Luchtfoto zomer 1979-90Luchtfoto zomer 1971 Google 2021Kaart Stuivenbergdreef
Informatie Veldoven, Onkerzele - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/rg5Kex5UqUWbWRLbA
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/8666


Kaart Steenbakkerij
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Geraardsbergen - Goeferdinge, Steenbakkerij 

https://goo.gl/maps/LNGWzZS9iHfS4gvg7


Kaart Arduinbos
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Geraardsbergen - Overboelare, Arduinbos 
Arduin of blauwe steen wordt in Henegouwen ontgonnen voor o.a. dorpels 
en vensterbanken.  Het ‘Arduyn Bosch’ staat op de Vandermaelenkaart
(1846-54) maar arduin komt hier toch niet voor.

Vandermaelen 1846-54

https://goo.gl/maps/fdBsAk8Muc4qZZ978


Kaart Zavelstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Geraardsbergen - Overboelare, Zavelstraat

Vandermaelen 1846-54

https://goo.gl/maps/eMD1iz1XwZXNHkDW8


Kaart Kapellestraat
Informatie Kasseiweg Bosberg - Erfgoed Bosberg - wikipedia
© Foto’s Hugo Bender

Geraardsbergen - Atembeke-Moerbeke, Kapellestraat 
De Kapellestraat leidt naar de Bosberg, een geliefde kassei-beklimming 
uit de Ronde van Vlaanderen en andere wielerkoersen.

https://goo.gl/maps/gPTfvTQnoLZdNxdPA
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/200872
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bosberg_(Geraardsbergen)


Kaart Steenputstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Geraardsbergen - Viane, Steenputstraat

https://goo.gl/maps/i846CENpVqSkEo7K6


Kaart IJsbroekstraat
Mineraal ijs
Informatie Geonieuws 2012 - 1 en  Geonieuws 2012 - 2. 
© Foto’s Hugo Bender

Geraardsbergen - Schendelbeke, IJsbroekstraat 
IJs, bevroren water is kristallijn zoals mooi te zien aan 
sneeuwvlokjes.  Het is dan ook een écht mineraal. Lees er alles 
over in Geonieuws 2012 - 1 en  Geonieuws 2012 - 2. 

IJs op bevroren vijver, foto © Hugo Bender 

https://goo.gl/maps/AzJaWpqi3vmUoi6L8
https://www.mindat.org/min-2001.html
http://www.mineralogie.be/GN-archief/GN2012-01.pdf
http://www.mineralogie.be/GN-archief/GN2012-02.pdf
https://www.mindat.org/min-2001.html
http://www.mineralogie.be/GN-archief/GN2012-01.pdf
http://www.mineralogie.be/GN-archief/GN2012-02.pdf


Kaart Steenberg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Geraardsbergen - Nieuwenhove, Steenberg 

https://goo.gl/maps/b8ZNJoGauNUTbDhD8


Kaart Keistraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Geraardsbergen - Zandbergen, Keistraat

https://goo.gl/maps/z9T128AWGDn6sDoA7


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

Geraardsbergen - Zandbergen, Zandbergenplein
De oudste vermelding van het dorp in 1176 is ‘Zambergen’, op de 
Villaret- (1745-48) en Ferrariskaarten (1771-78) : Santberghe en 
Vandermaelen (1846-54) : Santbergen.

https://goo.gl/maps/a4a8q9bLhrYaRRqi9
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/12945


Kaart Bovenkassei
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Geraardsbergen - Zandbergen, Bovenkassei

https://goo.gl/maps/vB11WinZdmpiVfM79


Kaart Steengroeveweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Geraardsbergen - Zandbergen, Steengroeveweg 

https://goo.gl/maps/mj8NCwaBRFAQBH2e6


Kaart Zandbergenveldlos
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Geraardsbergen - Zandbergen, Zandbergenveldlos

https://goo.gl/maps/ar2YLUDMb7dN4TVH8
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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

Geraardsbergen ?

2/01/22

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

