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De Stekense vaart tussen Gent en Hulst werd in 1315 uitgegraven.  Stekene 
kreeg daardoor een ideale ontsluiting voor de export van zijn gebakken 
tichels. In de 16de eeuw bestonden hier 50 steen- en tichelbakkerijen die 
echter door oorlogen in de eerste helft van de 16de eeuw en het 
dichtslibben van de waterweg ten onder zijn gegaan.
De steenbakkerij ‘Tuilerie Sainte-Marie’ en Het Steengelaag stammen uit 
latere tijden (1880-1977).
Verschillende straatnamen verwijzen nog naar de steenbakkerijnijverheid.

Stekene - erfgoed
9190 Stekene Potaardestraat potaarde

9190 Kleistraat klei

9190 Zavelstraat zavel

9190 Klinkaardstraat klinkaart

9190 Steenovenstraat steenbakkerij

9190 IJzerhandstraat schijn - mineraal ijzer

9190 Zandstraat zand

9190 Driehoefijzerstraat schijn - mineraal ijzer

9190 Sint-Jansteenstraat schijn - steen

9190 Dobbelsteenstraat schijn - steen

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/GRhT4D7X7rBgPVpz6
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/13940
https://goo.gl/maps/aoruLGB1Lwmy3bwR7
https://goo.gl/maps/dBN17qqhnkYRj3kY8
https://goo.gl/maps/VNrC2Gwa39UJ1K6p7
https://goo.gl/maps/KzKw4MbQVtdU8kYu7
https://goo.gl/maps/R56W2vnbetUsf8uK7
https://goo.gl/maps/yTTsrwRiK8S9p4We9
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://goo.gl/maps/zUYtjupn8mCbnSGq7
https://goo.gl/maps/SQMs25wyzXP6h8aC7
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://goo.gl/maps/QXcZxRDpsEf14xVh8
https://goo.gl/maps/PSesQEsXStq2Z1SC7


Kaart Potaardestraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Stekene, Potaardestraat 

Potaarde is fijne klei.

https://goo.gl/maps/aoruLGB1Lwmy3bwR7


Kaart Kleistraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Stekene, Kleistraat 

https://goo.gl/maps/dBN17qqhnkYRj3kY8


Kaart Zavelstraat
Informatie
© Foto’s Rik Dillen, Hugo Bender

Stekene, Zavelstraat

https://goo.gl/maps/VNrC2Gwa39UJ1K6p7


Kaart Klinkaardstraat
Informatie Het Steengelaag - erfgoed Het Steengelaag - Natuurpunt
© Foto’s Hugo Bender

Stekene, Klinkaardstraat
Oostelijk van de Klinkaardstraat en Steenovenstraat bevindt zich 
het natuurdomein ‘Het Steengelaag’ met 3 oude kleiputten. De 
Oudste Kleiput werd destijds nog met houten spaden 
uitgegraven. In 1913 werd dit werk geautomatiseerd door een 
kleibaggeraar, die tot vandaag aan de Jongste Kleiput staat. De 
kleiontginning werd in 1977 beëindigd. 

De zwartgrijze, silthoudende klei bevat veel organisch materiaal 
behorend tot het Lid van Putte (Formatie van Boom, oligoceen, 
33,7 tot 23,8 miljoen jaar geleden). De kleilaag wordt bedekt 
door kleiige zandgronden en zavel. 

https://goo.gl/maps/KzKw4MbQVtdU8kYu7
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/301158
https://www.natuurpunt.be/natuurgebied/steengelaag


Kaart Steenovenstraat
Informatie Steenbakkerijk ‘de Hemptinne - erfgoed Hoffmanringoven - Lowtechmagazine
© Foto’s Hugo Bender

Stekene, Steenovenstraat 
Op de hoek met de Bormte stond de steenbakkerij ‘de 
Hemptinne’ die in 1885 opgericht werd als pannenbakkerij 
‘Tuilerie Sainte-Marie’. Vanaf einde 19de eeuw werd er 
overgeschakeld op baksteen en in 1979 werd alles gesloopt : de 
steenfabriek met Hoffmannringoven, lange houten 
droogloodsen met zadeldaken (Vlaamse pannen), een netwerk 
van decauville smalsporen met draaischijven en wissels.

https://goo.gl/maps/R56W2vnbetUsf8uK7
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/15434
https://www.lowtechmagazine.be/2009/11/kolossale-tegelkachels-hoffmann-oven.html
https://www.lowtechmagazine.be/2009/11/kolossale-tegelkachels-hoffmann-oven.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Decauville


Kaart IJzerhandstraat
Mineraal ijzer
© Foto’s Hugo Bender

Stekene, IJzerhandstraat
IJzer komt bijna altijd in een gebonden toestand (oxide, 
sulfide, …) voor in de aardkorst.  Zuiver ijzer is heel zeldzaam 
maar is wel hoofdbestanddeel van de ijzermeteorieten.  

De IJzerhandstraat loopt parallel met het natuurgebied ‘Het 
Steengelaag’.

Grote Kleiput in het Steengelaag

https://goo.gl/maps/yTTsrwRiK8S9p4We9
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://www.mindat.org/min-2047.html


Kaart Zandstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Stekene, Zandstraat

https://goo.gl/maps/zUYtjupn8mCbnSGq7


Kaart Driehoefijzerstraat
Mineraal ijzer
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Stekene, Driehoefijzerstraat 
De straatnaam verwijst naar het gehucht 
‘Driehoefijzer’ in Hulst. 

https://goo.gl/maps/SQMs25wyzXP6h8aC7
https://www.mindat.org/min-2047.html
http://straat.mineralogie.be/NL_Zeeland/ZL_Hulst.pdf


Kaart Sint-Jansteenstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Stekene, Sint-Jansteenstraat

De straat ligt naast het Fort Sint-Jan.

https://goo.gl/maps/QXcZxRDpsEf14xVh8


Kaart Dobbelsteenstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Stekene, Dobbelsteenstraat

https://goo.gl/maps/PSesQEsXStq2Z1SC7
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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

Stekene ?

24/12/21

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

