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9340 Lede Kleiweg klei

9340 Lede Keiberg kei

9340 Lede Keibergkerkweg kei

9340 Lede Steenland steen

9340 Lede Steenstraat steen

9340 Lede Steenlandweg steen

9340 Lede Klemendorp kleem

9340 Oordegem Klinkaard klinkaart

9340 Oordegem Stichelendries schijn - steen

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/iZvc25u5G67JhzJc7
https://goo.gl/maps/tnhojSq2QxH61x4G9
https://goo.gl/maps/edvwWdbFVnVtLmFH7
https://goo.gl/maps/h5zW2YH6yP8xXUuD7
https://goo.gl/maps/NNWzejJda9CPbAYT7
https://goo.gl/maps/ccYtYdAqRqJpAEnk6
https://goo.gl/maps/qnGuCzXEgLcN1ie37
https://goo.gl/maps/VjSH6gmt9ys6pnFq6
https://goo.gl/maps/NJEmKTHbcLvUZwWW9
https://goo.gl/maps/pYghgkhgs5h3ki7b8


Kaart Kleiweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Lede, Kleiweg
Op de Popp kaart staat het gebied aangeduid als ‘De kley’.

Popp 1842-79

https://goo.gl/maps/tnhojSq2QxH61x4G9


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

Lede, Keiberg

Het gehucht ‘Keybergh’ komt al voor op de Villaret kaart 1745-48.

Villaret 1745-48

https://goo.gl/maps/edvwWdbFVnVtLmFH7
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/1134


Kaart Keibergkerkweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Lede, Keibergkerkweg

Ook de Keibergkerkweg vinden we al 
terug op de Villaretkaart (1745-48).

https://goo.gl/maps/h5zW2YH6yP8xXUuD7


Kaart Steenstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Lede, Steenstraat
De Steenstraat naar het gehucht ‘Steenen’ (Villaret kaart) of 
‘Stientien’ op de Ferrariskaart.

Ferraris 1771-748

Villaret 1745-48

https://goo.gl/maps/ccYtYdAqRqJpAEnk6


Kaart Steenland
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Lede, Steenland

https://goo.gl/maps/NNWzejJda9CPbAYT7


Kaart Steenlandweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Lede, Steenlandweg

https://goo.gl/maps/qnGuCzXEgLcN1ie37


Kaart Klemendorp
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Lede, Klemendorp

Kleem is Oostvlaams voor leem.

https://goo.gl/maps/VjSH6gmt9ys6pnFq6


Kaart Klinkaard
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Lede - Oordegem, Klinkaard

Klinkaarts zijn slijt gevaste bakstenen 
gebruikt als straatsteen.  De naam verwijst 
naar de klank als je 2 stenen tegen elkaar 
stoot.

https://goo.gl/maps/NJEmKTHbcLvUZwWW9


Kaart Stichelendries
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Lede - Oordegem, Stichelendries
Een stichel is een laag stenen muurtje.  Het gehucht 
‘Stichelenddiesch’ is aangegeven op de Ferrariskaart.

Ferraris 1771-78

https://goo.gl/maps/pYghgkhgs5h3ki7b8
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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

Lede ?

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
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