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9680 Etikhove Kleistraat klei

9680 Etikhove Steenbeekdries steen

9680 Etikhove Robijnstraat mineraal robijn, variëteit van korund

9681 Nukerke Oude Steenweg steenweg

9681 Nukerke Keistraat kei

9681 Nukerke Okerij gesteente

9681 Nukerke Potaarde potaarde

9688 Schorisse Goudberg mineraal goud

9688 Schorisse Steenbeek steen

Mineralogische straten in Maarkedal

2/01/22

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/LiLHwKebR84nbbB97
https://goo.gl/maps/oB56iL5RbgYMhxXA8
https://goo.gl/maps/VEaWM4gBtZJ7Z76G8
https://www.mindat.org/min-3473.html
https://goo.gl/maps/QKQRngkQHzrrXR6S6
https://goo.gl/maps/gL2ZDmbnAPK44gjV8
https://goo.gl/maps/ChX2bShMcD2r2BDr9
https://goo.gl/maps/8rPVzpUFQikYwGyK9
https://goo.gl/maps/nwxPVU8hgobmF3Jw8
https://www.mindat.org/min-1720.html
https://goo.gl/maps/NKWRPLRJiZZCXf2u8
https://goo.gl/maps/87Qk7gmTPr3B8rdXA


Kaart Kleistraat
Informatie Watermolen De Cleye of Ten Elzas - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Maarkedal - Etikhove, Kleistraat
Hier stond de watermolen ‘De Cleye’ of ‘Ten Elzas’ die reeds in 
1571 vermeld werd als pachtmolen van jonkheer Jan van 
Ladeuze. Enkele restanten zijn nog te zien in zuidwest gevel van 
de huidige maalderij.

Het gehucht heet ook ‘Cleye’ op de Vandermaelen kaart 1846-54.

https://goo.gl/maps/LiLHwKebR84nbbB97
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/27866


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

Maarkedal - Etikhove, Steenbeekdries

Het gehucht heet ‘Stenbeckdris’ op de Villaret (1745-48) en 
Ferraris (1771-1778) kaarten.

Villaret 1745-48

https://goo.gl/maps/oB56iL5RbgYMhxXA8
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/200862


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

Maarkedal - Etikhove, Mariaborrestraat
De straatnaam verwijst naar het gehucht Ste Marias Borre 
dat op de Vandermaelen kaart (1846-54) is aangeduid.  
De straat staat ook al op oudere kaarten.  De straatnaam 
is niet mineralogisch maar de kasseiweg is berucht door 
de Ronde van Vlaanderen.

Vandermaelen 1846-54

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/200863


Kaart Robijnstraat
Mineraal robijn, variëteit van korund
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Maarkedal - Etikhove, Robijnstraat
De straat en hoeven komen al voor op de oudste kaarten 
(Villaret 1745-48, Ferraris 1771-78).  Op de Popp kaart is de 
straatnaam ‘Lange straet’. 

Robijn is de rode edelsteenvariëteit van het mineraal korund, 
maar waarom zou een straat in deze landelijke omgeving naar 
een mineraal genoemd zijn ?

Popp 1842-79

https://goo.gl/maps/VEaWM4gBtZJ7Z76G8
https://www.mindat.org/min-3473.html
https://www.mindat.org/min-3473.html
https://www.mindat.org/min-1136.html


Kaart Oude Steenweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Maarkedal - Nukerke, Oude Steenweg

De Oude Steenweg komt al op de oudste kaarten voor.

https://goo.gl/maps/QKQRngkQHzrrXR6S6


Kaart Keistraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Maarkedal - Nukerke, Keistraat

Het gehucht westelijk van de huidige Keistraat heet op de 
Ferrariskaart (1771-78) ‘Cayenstraete’.

Ferraris 1771-78

https://goo.gl/maps/gL2ZDmbnAPK44gjV8


Kaart Okerij
Informatie Okerland, Vaucluse - Geonieuwes januari 2001
© Foto’s Hugo Bender

Maarkedal - Nukerke, Okerij
Oker is een menging van leemzand en ijzeroxides (limoniet). 
Het wordt als gele, bruine of rode kleurstof gebruikt o.a. voor 
gevelbekleding.  In deze streek komt het wel niet voor.

Okerye is aangeduid op de Popp kaart tegenover het huidige 
straatje dat al zeer oud is.

Popp 1842-79

Ferraris 1771-78

https://goo.gl/maps/ChX2bShMcD2r2BDr9
http://www.mineralogie.be/GN-archief/GN2001-01.pdf


Kaart Potaarde
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Maarkedal - Nukerke, Potaarde
Potaarde is fijne klei, gebruikt door pottenbakkers. Op de 
Popp kaart (1842-79) heet de straat ‘Weymeersch’.

Popp 1842-79

https://goo.gl/maps/8rPVzpUFQikYwGyK9


Kaart Goudberg
Mineraal goud
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Maarkedal - Schorisse, Goudberg

Goud is hier alleszins niet te vinden in de bodem …

https://goo.gl/maps/nwxPVU8hgobmF3Jw8
https://www.mindat.org/min-1720.html
https://www.mindat.org/min-1720.html


Kaart Steenbeek
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Maarkedal - Schorisse, Steenbeek

Op de Popp kaart heet de straat ’Arme mans los’,

Popp 1842-79

https://goo.gl/maps/NKWRPLRJiZZCXf2u8
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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

Maarkedal ?

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

