
M
in

er
al

o
gi

sc
h

e 
st

ra
te

n
 –

h
tt

p
:/

/s
tr

aa
t.

m
in

er
al

o
gi

e.
b

e
–

in
fo

 &
 ©

 m
ka

@
m

in
er

an
t.

o
rg

Mineralogische straten in Aarschot

7/03/23

Aarschot ligt aan de Demer die het Hageland scheidt van 
de noordelijke zandige Kempen. De oude stadskern ligt 
aan de voet van de Kouterberg, een van de 
ijzerzandsteenheuvels die zo karakteristiek zijn voor het 
Hageland. Deze ijzerzandsteen werd in de talrijke 
steengroeven in de omgeving ontgonnen en veelvuldig 
als bouwmateriaal gebruikt, o.a. in de Onze-Lieve-
Vrouwekerk en de Sint-Rochustoren – Aarschot. 

3200 Aarschot Steentje steen

3200 Aarschot Zandstraat zand

3200 Aarschot Leibergstraat gesteente

3200 Gelrode Holsbeeksesteenweg -
Steenheuvel Straet

steen

3201 Wolfsdonk Steenbroekstraat steen

3201 Langdorp Steenheuvelstraat steen

3201 Langdorp Zavelstraat zavel

3201 Langdorp Zandbergstraat zand

3202 Rillaar Steenberg steen

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/4FAAswXiLpftoVAx5
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/140036
https://goo.gl/maps/zRuXkoPNYNkJUrUZA
https://goo.gl/maps/UmrYhoUConC22pAX7
https://goo.gl/maps/6jGY4WGy2cxJEDav6
https://goo.gl/maps/EFfRtwBQoR1MfhCL8
https://goo.gl/maps/EFfRtwBQoR1MfhCL8
https://goo.gl/maps/nuVbGpgGCTt5cw758
https://goo.gl/maps/RUFmZjrkHU2E6xuw8
https://goo.gl/maps/UU8uWwhFwandVWGc7
https://goo.gl/maps/3aeX8mFATLfTqquf8
https://goo.gl/maps/t5YKzddEFWsDG4Kq8


Kaart Steentje
Informatie Aarschot
© Foto’s Hugo Bender

Aarschot, Steentje
Langs de straat ‘Steentje’ liggen 
brokken ijzerzandsteen in de 
voortuinen.  Op vele plaatsen in 
de omgeving is de ijzerzandsteen 
in de wegbermen te herkennen.

https://goo.gl/maps/zRuXkoPNYNkJUrUZA
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/140036


Kaart Zandstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Aarschot, Zandstraat 

https://goo.gl/maps/UmrYhoUConC22pAX7


Kaart Leibergstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Aarschot, Leibergweg 

Leisteen komt in deze streek niet voor.

https://goo.gl/maps/6jGY4WGy2cxJEDav6


Kaart Holsbeeksesteenweg - Steenheuvel Straet
Informatie Holle weg Steenheuvelstraat - Erfgoed
© Foto’s

Aarschot - Gelrode, Steenheuvel Straet
Een deel van de huidige Holsbeeksesteenweg en de zijweg tov de Stertstraat vormen de 
‘Steenheuvel Straet’ die op de Popp-kaart is aangeduid. Die straat was al ouder, o.a. op de 
Villaret en Ferrariskaarten te vinden.

De holle weg op de uitloper van de zuidelijke flank van de Wijngaardberg vormde de belangrijkste 
verbinding tussen de dorpen Gelderode en Nieuwrode en passeerde halverwege dit traject langs 
de ontginning 'Rot'. Ten zuiden van de autostrade loopt het oorspronkelijk traject door als 
onverharde weg die uitkomt bij de huidige straat ‘Rot’.

De huidige Steenheuvelstraat ligt westelijk van Langdorp.

Villaret 1745-48 Popp 1842-79 Vandermaelen 1846-54Ferraris 1777

https://goo.gl/maps/EFfRtwBQoR1MfhCL8
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/305860


Kaart Steenbroekstraat
Informatie
© Foto’s

Aarschot - Wolfsdonk, Steenbroekstraat
De straatnaam is aangeduid op de Poppkaart als
‘Steenbroekstraetje’ dat leidt naar ‘Het Steenbroek’ 
zuidelijk van het gehucht Wolfsdonk.

Popp 1842-79 Vandermaelen 1846-54

https://goo.gl/maps/nuVbGpgGCTt5cw758


Kaart Steenheuvelstraat
Informatie
© Foto’s

Aarschot - Langdorp, Steenheuvelstraat

De huidige Steenheuvelstraat ligt westelijk van Langdorp.

Op de Poppkaart staat noordelijk van de straat aangeduid 
‘Steenheuvels en Zandbergen’.

Popp 1842-79

https://goo.gl/maps/RUFmZjrkHU2E6xuw8


Kaart Zavelstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Aarschot - Langdorp, Zavelstraat 
De benaming ‘Savel’ komt al voor op de Ferrariskaart.  Op de 
Poppkaart (1842-79) is op de plaats van het bos ‘Groef Zavel’ 
en ‘Groefstraetje’ aangeduid.  Allicht werd er zavel afgegraven 
in die omgeving.

Ferraris 1771-78

https://goo.gl/maps/UU8uWwhFwandVWGc7


Kaart Zandbergstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Aarschot - Langdorp, Zandbergstraat 
Op de Popp-kaart (1842-79) heet de straat ‘Sand Straetje’ maar 
de huidige Zandstraat ligt elders in de gemeente.  De ‘berg’ is 
op de Vandermaelenkaart te herkennen noordelijk van de straat.

Vandermaelen 1846-54

https://goo.gl/maps/3aeX8mFATLfTqquf8


Kaart Steenberg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Aarschot - Rillaar, Steenberg 
Op de Ferrariskaart heet het bos naast de Steenberg 
‘Steenberghbosch’, op de Vandermaelenkaart is de
topografie duidelijk te herkennen. 

Vandermaelen 1846-54Ferraris 1771-78

https://goo.gl/maps/t5YKzddEFWsDG4Kq8
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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_VlaamsBrabant.html

Meer weten over mineralen ?
Kijk eens op www.minerant.org/MKA/index.html

Aarschot

7/03/23

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
mailto:mka@minerant.org
http://straat.mineralogie.be/P_VlaamsBrabant.html
http://straat.mineralogie.be/P_VlaamsBrabant.html
https://www.minerant.org/MKA/index.html
https://www.minerant.org/MKA/index.html
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