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9550 Herzele Droogloods steenbakkerij

9550 Herzele Vlamoven steenbakkerij

9550 Herzele Steenmakerstraat steenbakkerij

9550 Herzele Kareelstraat kareel

9550 Herzele Mergellaan mergel mergel

9550 Hillegem Stenekelder steen

9550 Sint-Lievens-Esse Zavelstraat zavel

9550 Sint-Lievens-Esse Kauwstraat steenbakkerij

9550 Sint-Lievens-Esse Steenhuizestraat schijn - steen

Mineralogische straten in Herzele

2/01/22

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/1tBwP4KwuXFekAsu8
https://goo.gl/maps/R7i8ySF5bAc5e3J58
https://goo.gl/maps/3gepDk1wzE57WJMv5
https://goo.gl/maps/74bGz9CtLozv5ys5A
https://goo.gl/maps/FhXwj6EXxmuKwteE6
https://www.mindat.org/min-49153.html
https://goo.gl/maps/qdjnv5kWeEBAwZo47
https://goo.gl/maps/mBx68PPJC1Cfum417
https://goo.gl/maps/V8ozbGpodJNcjzAU7
https://goo.gl/maps/9MqXT1sECC8qRxaG7
https://goo.gl/maps/rsErAG8CSiArqQDKA


Kaart Droogloods
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Herzele, Droogloods

https://goo.gl/maps/1tBwP4KwuXFekAsu8


Kaart Vlamoven
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Herzele, Vlamoven

https://goo.gl/maps/R7i8ySF5bAc5e3J58


Kaart Steenmakerstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Herzele, Steenmakerstraat
De vijver is allicht een vroegere kleiput.

https://goo.gl/maps/3gepDk1wzE57WJMv5


Kaart Kareelstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Herzele, Kareelstraat
Karelen zijn vierkante 
gebakken vloerstenen.

https://goo.gl/maps/74bGz9CtLozv5ys5A


Kaart Mergellaan
Gesteemte mergel
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Herzele, Mergellaan

Mergel is een menging van klei en kalk.  Het komt in deze 
streek niet voor.

https://goo.gl/maps/FhXwj6EXxmuKwteE6
https://www.mindat.org/min-49153.html


Kaart Stenekelder
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Herzele - Hillegem, Stenekelder

https://goo.gl/maps/qdjnv5kWeEBAwZo47


Kaart Zavelstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Herzele - Sint-Lievens-Esse, Zavelstraat

De benaming Zavelstraat verwijst 
naar het gehucht ‘Saevelstraete’ 
dat al op de Villaretkaart (1745-
48) terug te vinden is.  

De straat loopt door het gehucht.

Ferraris 1771-78

https://goo.gl/maps/mBx68PPJC1Cfum417


Kaart Kauwstraat
Informatie Oude steenbakkerij - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Herzele - Sint-Lievens-Esse, Kauwstraat
Geen echte mineralogische straatnaam. We treffen hier wel een goed bewaarde 
oude steenbakkerij met een ringoven type Hoffmann uit de eerste helft van de 
20ste eeuw. De oven was in gebruik tot 1982.

De bakstenen werden gemaakt met Eolische leem ontgonnen in de onmiddel-
lijke omgeving, nog te herkennen aan de hoogteverschillen in het landschap 
rond de oven.

https://goo.gl/maps/V8ozbGpodJNcjzAU7
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/217114


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

Herzele - Sint-Lievens-Esse, Steenhuizestraat
De straatnaam verwijst naar het meer zuidelijk 
gelegen gehucht Steenhuize.

https://goo.gl/maps/9MqXT1sECC8qRxaG7
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/1126
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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

Herzele ?

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

