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9690 Berchem Brugzavel zavel

9690 Berchem Meulesaevel zavel

9690 Berchem Graansaevel zavel

9690 Berchem Opperijsaevel zavel

9690 Kwaremont Paterbergstraat steen

9690 Kwaremont Kalkovenstraat kalkoven

9690 Kwaremont Zandstraat zand

Mineralogische straten in Kluisbergen

De gemeente Kluisbergen ligt in het hart van de Vlaamse Ardennen, zie Vlaamse 
Ardennen van Koppenberg tot Kluisberg

De oost-westelijke heuvelruggen in het zuiden van de provincies Oost- en West-
Vlaanderen zijn getuigenheuvels.  Vaak worden ze verklaard als Diestiaanheuvels
met ijzerrijke zanden/zandsteen uit het Diestiaan.  Recente modellen 
beschouwen de afzettingen echter als veel ouder : Ontstaan van de restheuvels 
van Vidaigneberg tot Kesterberg

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/HZ1G1XnHqWUgoiCv9
https://goo.gl/maps/LBJQF84vKpBSPiJf6
https://goo.gl/maps/YfeXMkqRCLtnVS5s6
https://goo.gl/maps/7SMVLpssqs8Md8RW7
https://goo.gl/maps/nZTRTi2FXYdWeM1a6
https://goo.gl/maps/B6t7FEH53moUqGhFA
https://goo.gl/maps/6FPWV7bHbJNy1tWF7
https://goo.gl/maps/jriEBNdz5NtAtTEu6
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/135391
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/17288


Kaart Brugzavel
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Kluisbergen - Berchem, Brugzavel 
De straat komt al op de oudste kaarten (Villaret 1745-48) 
voor.  Op de Popp-kaart heet ze ‘Brugge Savel’.

Popp 1842-79

https://goo.gl/maps/HZ1G1XnHqWUgoiCv9


Kaart Meulesaevel
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Kluisbergen - Berchem, Meulesaevel
De -saevel straten verwijzen zoals ook de Molenstraat naar de 
‘Moulin de Berchem’ / ‘Moulin de Berne’ die hier vlakbij stond. 
‘Meule Savel’ staat op de Popp-kaart (1842-79) als aanduiding 
voor het gebied.   Berchem en Berne waren synoniemen.

Villaret 1745-48

Ferraris 1771-78

Popp 1842-79

https://goo.gl/maps/LBJQF84vKpBSPiJf6


Kaart Graansaevel
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Kluisbergen - Berchem, Graansaevel

De -saevel straten verwijzen zoals ook de Molenstraat naar de ‘Moulin de 
Berchem’ / ‘Moulin de Berne’ die hier vlakbij stond. ‘Meule Savel’ staat op de 
Popp-kaar (1842-79) als aanduiding voor het gebied.   

Berchem en Berne waren synoniemen.

https://goo.gl/maps/YfeXMkqRCLtnVS5s6


Kaart Opperijsaevel
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Kluisbergen - Berchem, Opperijsaevel

De -saevel straten verwijzen zoals ook de Molenstraat naar de ‘Moulin de Berchem’ / 
‘Moulin de Berne’ die hier vlakbij stond. ‘Meule Savel’ staat op de Popp-kaar (1842-79) als 
aanduiding voor het gebied.   Berchem en Berne waren synoniemen.

https://goo.gl/maps/7SMVLpssqs8Md8RW7


Kaart Paterbergstraat
Informatie Kasseiweg Paterbergstraat - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Kluisbergen - Kwaremont, Paterbergstraat

Geen echte ‘mineralogische straatnaam’ maar wel een typische 
kasseiweg zoals in de streek nog veelvuldig voorkomt en 
beroemd/berucht van de wielerklassieker Ronde van Vlaanderen.

Het is een voorbeeld van de geplaveide verharding waarvan de 
techniek teruggaat tot de Romeinse militaire heirbanen.  De 
eerste geplaveide straten in de steden werden aangelegd in het 
begin van de 17de eeuw (Albrecht en Isabella).  De eerste stenen 
wegen dateren uit de periode van Maria Theresia (1740-80).  

https://goo.gl/maps/nZTRTi2FXYdWeM1a6
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/200857


Kaart Kalkovenstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Kluisbergen - Kwaremont, Kalkovenstraat 
De straatnaam verwijst naar de wijk ‘Kalkhoven’.  Mogelijk 
stond hier ooit een kalkoven maar kalkgesteente komt hier 
wel niet voor.

Atlas der Buurtwegen 1841 Vandermaelen 1846-54

https://goo.gl/maps/B6t7FEH53moUqGhFA


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

Kluisbergen - Kwaremont, Zandstraat

De Zandstraat vormt de grens tussen Kluisbergen en Ronse. 

Ronse Kluisbergen

https://goo.gl/maps/6FPWV7bHbJNy1tWF7
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/4943
http://straat.mineralogie.be/P_OostVlaanderen/OVl_Ronse.pdf
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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

Kluisbergen ?
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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
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