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1650 Beersel Zavelstraat zavel

1652 Alsemberg Kareelstraatje kareel

1652 Alsemberg Guldenbodemstraat schijn - mineraal goud

1652 Alsemberg Keienveldlaan kei

1652 Alsemberg Steenbos steen

1652 Alsemberg Steenrotsstraat rots

1653 Dworp Kareelveldlaan kareel

1653 Dworp Steenblokweg steen- & mergelgroeve

1653 Dworp Steengroeve steen- & mergelgroeve

1653 Dworp Steenput steen- & mergelgroeve

1654 Huizingen Goudkasteellaan mineraal goud

1654 Huizingen Keienberg steen

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/1n9upv1suLRkFnKB8
https://goo.gl/maps/JVWcLsn4GiuxzPgFA
https://goo.gl/maps/2jU8v64NGQWYks9v9
https://goo.gl/maps/vtDFPCAfsUM4vhUG9
https://www.mindat.org/min-1720.html
https://goo.gl/maps/LxXQPknae9EZES7J6
https://goo.gl/maps/mpiioxxKAt66XwFw9
https://goo.gl/maps/wNmMFK3dEGZw4J7c8
https://goo.gl/maps/yKFoHdUJVTDozTEc8
https://goo.gl/maps/HSv5mrfcpb47qpb7A
https://goo.gl/maps/QUGmxEn91jq6W65n9
https://goo.gl/maps/mHV5Penm3Dcz7Dtx6
https://goo.gl/maps/1HQhT8X8g9xw9ZLM9
https://www.mindat.org/min-1720.html
https://goo.gl/maps/w6Jva2YBfHQfKCnM6


Kaart Zavelstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Beersel, Zavelstraat 

https://goo.gl/maps/JVWcLsn4GiuxzPgFA


Kaart Kareelstraatje
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Beersel - Alsemberg, Kareelstraatje
Het Kareelstraatje komt uit in de Diepestraat, die op de Poppkaart
(1842-79) ‘Zavel Straet’ heette.

Popkaart 1842-79

https://goo.gl/maps/2jU8v64NGQWYks9v9


Kaart Guldenbodemstraat
Mineraal goud
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Beersel - Alsemberg, Guldenbodemstraat 

https://goo.gl/maps/vtDFPCAfsUM4vhUG9
https://www.mindat.org/min-1720.html


Kaart Keienveldlaan
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Beersel - Alsemberg, Keienveldlaan 
Keienveldlaan en Steenbos liggen in het vroegere Steen Bosch 
dat al op de Ferrariskaart (1771-78) aangeduid is.

Vandermaelen 1846-54

https://goo.gl/maps/LxXQPknae9EZES7J6


Kaart Steenbos
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Beersel - Alsemberg, Steenbos 
Steenbos en Keienveldlaan liggen in het vroegere Steen 
Bosch dat al op de Ferrariskaart (1771-78) aangeduid is.

Ferrariskaart 1771-78

https://goo.gl/maps/mpiioxxKAt66XwFw9


Kaart Steenrotsstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Beersel - Alsemberg, Steenrotsstraat 

https://goo.gl/maps/wNmMFK3dEGZw4J7c8


Kaart Kareelveldlaan
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Beersel - Dworp, Kareelveldlaan
Karelen zijn vierkante gebakken stenen.

https://goo.gl/maps/yKFoHdUJVTDozTEc8


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

Beersel - Dworp, Steenblokweg
Het wandelpad ‘Steengroeve’ is een zijpad in de Steenblokweg.

https://goo.gl/maps/HSv5mrfcpb47qpb7A
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/17184


Kaart Steengroeve
Informatie https://ontdekpajotzenne.be/listings/steengroeve-blokweg-put/

Cambrium - wikipedia
© Foto’s Hugo Bender

Beersel - Dworp, Steengroeve
De ontsluiting legt gesteente uit het Cambrium vrij.  De kwartsiet 
behoort tot de oudste (~520 miljoen jaar) gesteenten van België.

In de Steengroeve werd de kwartsiet ontgonnen voor kasseien. 
Rond 1900 werd steenslag uit de groeve gebruikt voor de aanleg 
van de steenweg Alsemberg-Buizingen.

https://goo.gl/maps/QUGmxEn91jq6W65n9
https://ontdekpajotzenne.be/listings/steengroeve-blokweg-put/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cambrium


Kaart Steenput
Informatie https://ontdekpajotzenne.be/listings/steengroeve-blokweg-put/
© Foto’s Hugo Bender

Beersel - Dworp, Steenput
In de Steenput werden ‘Vossekoppen’ gewonnen.  Ze werden o.a. gebruikt op 
de binnenplaats van het stadhuis van Brussel. De ontginning stopte einde 19de

eeuw. Op de Ferrariskaart staat de groeve aangeduid als ‘Carriere’.  Ze werd in 
de jaren 1950-60 door de gemeente gebruikt als stortplaats.  Enkel een vijver 
is er nog te zien.

Ferraris 1771-78

https://goo.gl/maps/mHV5Penm3Dcz7Dtx6
https://ontdekpajotzenne.be/listings/steengroeve-blokweg-put/


Kaart Goudkasteellaan
Mineraal goud
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Beersel - Huizingen, Goudkasteellaan

https://goo.gl/maps/1HQhT8X8g9xw9ZLM9
https://www.mindat.org/min-1720.html


Kaart Keienberg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Beersel - Huizingen, Keienberg

https://goo.gl/maps/w6Jva2YBfHQfKCnM6
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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

Beersel

5/01/22

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

