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9700 Heurne Kalkstraat kalk

9700 Heurne Zandstraat zand

9700 Eine - Mullem Doorn steen

9700 Nederename Steenputstraat kleiput (k)leemput

9700 Nederename Scheldesteenstraat steen

9700 Ename Steenbakkersstraat steenbakkerij

9700 Oudenaarde IJzerstraat schijn - mineraal ijzer

9700 Volkegem Steenbergstraat steen

9700 Mater Kleistraat klei

9700 Mater Rotse schijn - steen

9700 Melden Steengat steen

9700 Melden Steenbeekdries steen

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/DfNp1nrRQ2mkLGob9
https://goo.gl/maps/xpgwrFBxGnEovnWr9
https://goo.gl/maps/etuPeNWWv4zNV7Fj9
https://goo.gl/maps/gfKNYPoT89ogvaSN6
https://goo.gl/maps/Faojp3SToQhTBPQd6
https://goo.gl/maps/UKacrevNEbSyQkQ36
https://goo.gl/maps/2hPQtdymVTpgn9bL9
https://goo.gl/maps/Eqowg62wzm3jQNL28
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://goo.gl/maps/zFpFvmUQSrNhCkvw6
https://goo.gl/maps/btvSAcj1wJzDyZtV9
https://goo.gl/maps/Cy32sDonWp9sKBZT8
https://goo.gl/maps/yovocVTKUuf3BUAi7
https://goo.gl/maps/t6AzGu2Mcw6ZeF9b8


Kaart Kalkstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Oudenaarde - Heurne, Kalkstraat

https://goo.gl/maps/xpgwrFBxGnEovnWr9


Kaart Zandstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Oudenaarde - Heurne, Zandstraat
Het straatje komt al voor op de Villaret kaart (1745-48).  Op de 
Popp kaart (1842-79) heet het ‘Zout straetje’.

Popp kaart (1842-79)

https://goo.gl/maps/etuPeNWWv4zNV7Fj9


Kaart Doorn
Informatie Doorn - Erfgoed Doorn - wikipedia
© Foto’s Hugo Bender

Oudenaarde - Eine-Mullem, Doorn
De weg bestaat sinds mensenheugenis. De aanleg van verharde 
wegen begon in de 2de helft van de 18de eeuw.  De kasseistrook is 
~1650 m lang en was reeds vaak onderdeel van de voorjaars-
wielerklassiekers.

https://goo.gl/maps/gfKNYPoT89ogvaSN6
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/200995
https://nl.wikipedia.org/wiki/Doorn_(Oudenaarde)


Kaart Steenputstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Oudenaarde - Nederename, Steenputstraat
Steenput is een gehucht op de kaart 
Atlas der Buurtwegen 1841.  De 
huidige straat bestond nog niet.

Op de luchtfoto 1979-1990 herkent 
men de loodsen van een steen-
bakkerij.

Atlas der Buurtwegen 1841
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Luchtfoto 1979-90

https://goo.gl/maps/Faojp3SToQhTBPQd6


Kaart Scheldesteenstraat
Informatie Materialen en technieken in historische metselwerkconstructies, Laura Le Noir, Masterproef 1016-17 UGent
© Foto’s Hugo Bender

Oudenaarde - Nederename, Scheldesteenstraat

Zogenaamde ‘Scheldesteen’ werd in de 20’er jaren in veldovens in de Schelde- en 
Dendervallei gebakken met de alluviale klei. Die is vaak kalkhoudend waardoor de 
baksteen geelachtig genuanceerd is. 

De belangrijkste steenbakkerijen
langs de Schelde waren in 
Merelbeke en Oudenaarde (Eine).
Deze stenen stonden over het 
algemeen bekend als zeer 
kwalitatieve gevelstenen. Ze 
waren heel broos maar zeer 
vorstbestendig, goed gevormd 
en hechtten goed met de mortel. 
Ook de bakstenen uit Gavere 
hadden een goede reputatie.

https://goo.gl/maps/UKacrevNEbSyQkQ36
https://libstore.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/367/226/RUG01-002367226_2017_0001_AC.pdf


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

Oudenaarde - Ename, Steenbakkersstraat
Tot 1965 heette de straat Stationplein.

Luchtfoto 1979-90

Scheldesteenstraat
x

https://goo.gl/maps/2hPQtdymVTpgn9bL9
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/4550


Kaart Boskant
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Oudenaarde - Ename, Boskant - Kleemputten
Waar de straat een bocht zijn er twee kleine ontginningsputten in 
het bos. Hier werd kleem opgegraven, een mengeling van klei en 
leem die  werd gebruikt als hittebestendige laag in potkachels.  
‘Kleem’ is ook dialect voor leem.

https://goo.gl/maps/m7AHcYDsBW8XAP8W9


Kaart IJzerstraat
Mineraal ijzer
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Oudenaarde, IJzerstraat
Op kaarten tot 1879 bestaat de straat nog niet.  De Schelde is nu 
rechtgetrokken zodat de straat een heel eind van de stroom afligt.  
Noordelijker vinden we op de Ferraris kaart (1771-78) een 
‘Briquetrie’ (steenbakkerij).

Zuiver ijzer komt als mineraal bijna niet voor in de aardkorst. Bijna 
alle ijzer is gebonden in oxides, sulfides of silicaten. 
IJzermeteorieten bestaan wel uit ongebonden ijzer, meestal met 
wat nikkel.

Ferraris kaart (1771-78) 

https://goo.gl/maps/Eqowg62wzm3jQNL28
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://www.mindat.org/min-2047.html


Kaart Steenbergstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Oudenaarde - Volkegem, Steenbergstraat

https://goo.gl/maps/zFpFvmUQSrNhCkvw6


Kaart Kleistraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Oudenaarde - Mater, Kleistraat
De straat komt al op de Villaret kaart (1745-48) voor, op de Poppkaart
(1842-79) heet ze ‘Broek straet’. 

https://goo.gl/maps/btvSAcj1wJzDyZtV9


Kaart Rotse
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Oudenaarde - Mater, Rotse
Of de straatnaam iets met rotsen te maken heeft is 
twijfelachtig !

https://goo.gl/maps/Cy32sDonWp9sKBZT8


Kaart Steengat
Informatie Steengat - Erfgoed Koppenberg – Erfgoed Koppenberg - wikipedia
© Foto’s Hugo Bender

Oudenaarde - Melden, Steengat
Steengat is de kasseiweg naar de Koppenberg bekend uit de 
Ronde van Vlaanderen en andere wielerkoersen. 

https://goo.gl/maps/yovocVTKUuf3BUAi7
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/200843
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/4500
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koppenberg


Kaart Steenbeekdries
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Oudenaarde - Melden, Steenbeekdries

Het laatste stukje van de Steenbeekdries aan de Ronseweg 
ligt op de grens Oudenaarde/Maarkedal.  Het grootste deel 
van de straat behoort tot Maarkedal. 

Maarkedal

Oudenaarde

Oudenaarde

https://goo.gl/maps/t6AzGu2Mcw6ZeF9b8
http://straat.mineralogie.be/P_OostVlaanderen/OVl_Maarkedal.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

Oudenaarde ?

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

