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9100 Sint-Niklaas Kalkstraat kalk

9100 Sint-Niklaas Kleibeekstraat klei

9100 Sint-Niklaas Potaardestraat potaarde

9100 Sint-Niklaas Pottenbakkerstraat steenbakkerij

9100 Sint-Niklaas Luxemburgstraat naamgever plaats luxembourgiet

9100 Sint-Niklaas Kolenventerstraat steenkool

9100 Sint-Niklaas Steenbeekhof steen

9100 Nieuwkerken-Waas Rode Aardestraat zand

9100 Nieuwkerken-Waas Zandstraat zand

9111 Belsele Kleemstraat kleem

9111 Belsele Gouden Leeuwstraat schijn - mineraal goud

9111 Belsele Kleiweg klei

9112 Sinaai-Waas Cadzandstraat zand

9112 Sinaai-Waas Stenenmuurstraat schijn - steen

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/p4XgsaZhjEkoKvHe6
https://goo.gl/maps/yK8ueJM1Ag4Leage7
https://goo.gl/maps/nXKkRMjnGYjgHfu6A
https://goo.gl/maps/BZhDWqM7QX4DEyYf8
https://goo.gl/maps/PaberVs16nF9tXmy9
https://goo.gl/maps/BjCdzYRTQ8EuaS6S9
https://www.mindat.org/min-53538.html
https://goo.gl/maps/7PvrquD3gmcVtVcA6
https://goo.gl/maps/Kc4kyU5fvPbzf8Ls7
https://goo.gl/maps/n3RYjJBD4FQiMU5H6
https://goo.gl/maps/weaFetyLCK1Pshos9
https://goo.gl/maps/QShdgxayQP8tTEB18
https://goo.gl/maps/izwAW7JdHLC84cUB6
https://www.mindat.org/min-1720.html
https://goo.gl/maps/ruPSbX6a4L8883cj7
https://goo.gl/maps/7mcS1sYGafUZSdsc9
https://goo.gl/maps/Y7NGyEdB3nq86JT99


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

Sint-Niklaas, Kalkstraat
De straatnaam verwijst naar de 14de

eeuwse ‘Mevrouw van Calckenen’. 
Sinds 1436 heet de straat Kalkstraat.

Ferraris kaart 1771

https://goo.gl/maps/yK8ueJM1Ag4Leage7
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/3509


Kaart Kleibeekstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Sint-Niklaas, Kleibeekstraat

https://goo.gl/maps/nXKkRMjnGYjgHfu6A


Kaart Potaardestraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Sint-Niklaas, Potaardestraat

https://goo.gl/maps/BZhDWqM7QX4DEyYf8


Kaart Pottenbakkerstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Sint-Niklaas, Pottenbakkerstraat

https://goo.gl/maps/PaberVs16nF9tXmy9


Kaart Luxemburgstraat
Mineraal luxembourgiet
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Sint-Niklaas, Luxemburgstraat

Het mineraal luxembourgiet en de straat zijn naar de 
hoofdstad van het Groot-Hertogdom Luxemburg genoemd.  
In de buurt zijn nog verschillende straten die naar steden 
verwijzen, de straatnaam verwijst dus niet naar de provincie 
of het land.

https://goo.gl/maps/BjCdzYRTQ8EuaS6S9
https://www.mindat.org/min-53538.html
https://www.mindat.org/min-53538.html


Kaart Kolenventerstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Sint-Niklaas, Kolenventerstraat

https://goo.gl/maps/7PvrquD3gmcVtVcA6


Kaart Steenbeekhof
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Sint-Niklaas, Steenbeekhof

https://goo.gl/maps/Kc4kyU5fvPbzf8Ls7


Kaart Rode Aardestraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Sint-Niklaas - Nieuwkerken-Waas, Rode Aardestraat
Op de Popp kaart (1842-79) komt de straatnaam ‘Roode aerde
straet’ voor maar de straat is al veel ouder.  Ze staat ook al op de 
Ferrariskaart (1771).  Rode aarde verwijst mogelijk naar zavel.

Popp kaart 1842-79

https://goo.gl/maps/n3RYjJBD4FQiMU5H6


Kaart Zandstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Sint-Niklaas - Nieuwkerken-Waas, Zandstraat

De Zandstraat bestaat uit meerdere stukken langs 
beide zijden van de spoorweg en met zelfs een 
echt stuk zandweg !

https://goo.gl/maps/weaFetyLCK1Pshos9


Kaart Kleemstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Sint-Niklaas - Belsele, Kleemstraat
In Oost-Vlaanderen wordt ‘kleem’ gezegd ipv ‘leem’.

https://goo.gl/maps/QShdgxayQP8tTEB18


Kaart Gouden Leeuwstraat
Mineraal goud
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Sint-Niklaas - Belsele, Gouden Leeuwstraat

‘Gouden Leeuw’ vinden we al terug op de Ferrariskaart
(1771-78).  De straat sluit aan op de Kleemstraat.

Ferraris kaart 1771-78

https://goo.gl/maps/izwAW7JdHLC84cUB6
https://www.mindat.org/min-1720.html


Kaart Kleiweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Sint-Niklaas - Belsele, Kleiweg

https://goo.gl/maps/ruPSbX6a4L8883cj7


Kaart Cadzandstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Sint-Niklaas - Sinaai, Cadzandstraat

Stenenmuurstraat en Cadzandstraat sluiten op elkaar aan.

https://goo.gl/maps/7mcS1sYGafUZSdsc9


Kaart Stenenmuurstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Sint-Niklaas - Sinaai, Stenenmuurstraat

Aan het begin van de straat staat op de Atlas er Buurtwegen 
(1841) ‘Cab Steene Muer’ aangeduid.

Atlas der Buurtwegen (1841)

https://goo.gl/maps/Y7NGyEdB3nq86JT99
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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

Sint-Niklaas ?

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

