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9270 Laarne Kleempstraat kleem

9270 Laarne Zandstraat zand

9270 Laarne Zandwegelken zand

9270 Laarne Keistraat kei

9270 Kalken Kalkendorp schijn - kalk

9270 Kalken Kalkenvaart schijn - kalk

9270 Kalken Zandvleuge zand

9270 Kalken Steenbeekstraat steen

9270 Steentje Steentjestraat steen

9270 Heesvelde Kleistraatje klei

9270 Heesvelde Kleystraatje klei

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/a3AhgAQoeZxBqBkSA
https://goo.gl/maps/rNMBsW3uufaqqidq9
https://goo.gl/maps/2QeBLbN8NbvYcrDw9
https://goo.gl/maps/fYK9XNkQdGn5fVYW6
https://goo.gl/maps/SC1dyBCAEy8ZkepDA
https://goo.gl/maps/4cK44Jn9PQzEY2hz5
https://goo.gl/maps/nGBfdZU5xech6h3d7
https://goo.gl/maps/CrkTGVning4Bt1cB7
https://goo.gl/maps/qJ2kxeuBhp85yNgK6
https://goo.gl/maps/9cgd4R8TWvGDvoEP8
https://goo.gl/maps/3kaXASLKxyPBbgEr8
https://goo.gl/maps/rCsQCX7HLQmurAMeA


Kaart Kleempstraat
Informatie Pers. mededeling André Van de Sompel, Vereniging voor Lokale Geschiedenis van Kalken en Laarne
© Foto’s Hugo Bender

Laarne, Kleempstraat

Kleemp verwijst mogelijk naar het gebruik van 
leem (kleem) om de muren van de arbeiders-
woningen aan de rand van Laarne af te werken.  

https://goo.gl/maps/rNMBsW3uufaqqidq9
https://www.bloggen.be/castellum_kalken_laarne/


Kaart Zandstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Laarne, Zandstraat

https://goo.gl/maps/2QeBLbN8NbvYcrDw9


Kaart Zandwegelken
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Laarne, Zandwegelken

https://goo.gl/maps/fYK9XNkQdGn5fVYW6


Kaart Kalkendorp
Informatie Kalken - Wikipedia
© Foto’s Hugo Bender

Laarne - Kalken, Kalkendorp
Oude vermeldingen van Kalken gaan terug tot 1170 en 1213 als 
Calkine. Later vindt men de vormen Kalkine, Calckene, Kalkene, 
Calcken en vanaf 1937 ten slotte Kalken. De oorsprong van de 
benaming zou zijn ‘Kalekinion’, wat zoveel betekent als 
nederzetting in de bocht van een rivier, ttz de Schelde. 

‘Kalken’ heeft dus geen verband met kalk.

https://goo.gl/maps/4cK44Jn9PQzEY2hz5
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kalken


Kaart Kalkenvaart
Informatie Kalkenvaart
© Foto’s Hugo Bender

Laarne - Kalken, Kalkenvaart
De Kalkenvaart loopt door de gemeenten Laarne, Destelbergen, Lochristi, 
Berlare, Wichelen en Wetteren en komt daar uit in de Schelde. De 
Kalkenvaart is ongeveer 2,5 km lang met breedtes tot 30 meter. De vaart is 
tot 3 meter diep met troebel water zonder stroming. 

https://goo.gl/maps/nGBfdZU5xech6h3d7
https://dekarpervisser.be/de-kalkenvaart/


Kaart Zandvleuge
Informatie Pers. mededeling André Van de Sompel, Vereniging voor Lokale Geschiedenis van Kalken en Laarne
© Foto’s Hugo Bender

Laarne - Kalken, Zandvleuge

Zandvleuge verwijst mogelijk naar stuifzand 
waarbij het toponiem 'vleuge' afkomstig is 
van het werkwoord 'vliegen’ en verwezen 
werd naar het feit dat er mogelijk bij lange 
droge periodes vanop de landbouwgronden 
(akkers) zand door de wind werd 
weggewaaid.

https://goo.gl/maps/CrkTGVning4Bt1cB7
https://www.bloggen.be/castellum_kalken_laarne/


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

Laarne - Kalken, Steenbeekstraat
De Steenbeekstraat is een smalle kasseiweg van circa 600 
meter tussen Heirweg en Nerenweg. De straat werd in 1964 
verhard met kasseien afkomstig van de provinciale wegen 
Oosterzele-Lokeren en Gent-Zele op het grondgebied Kalken. 
Heraangelegd met kasseien in 2002. 

https://goo.gl/maps/qJ2kxeuBhp85yNgK6
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/58198


Kaart Steentjestraat
Informatie Café ‘t Steentje - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Laarne - Steentje, Steentjestraat

https://goo.gl/maps/9cgd4R8TWvGDvoEP8
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/56009


Kaart Kleistraatje
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Laarne - Heesvelde, Kleistraatje

https://goo.gl/maps/3kaXASLKxyPBbgEr8


Kaart Kleystraatje
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Laarne - Heesvelde, Kleystraatje

https://goo.gl/maps/rCsQCX7HLQmurAMeA
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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

Laarne ?

28/12/21

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

