
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 Diest

2/01/22

3290 Diest Zoutstraat mineraal haliet

3290 Webbekom Parelsbergstraat organisch parel

3290 Webbekom Parelserf organisch parel

3290 Webbekom Steenbergstraat steen

3290 Deurne Keibergstraat kei

3293 Kaggevinne Saffraanberg zavel

3293 Kaggevinne Steineweg steen

3293 Kaggevinne Steyneveld steen

3294 Molenstede Turnhoutsebaan
(Langenberg)

mineraal ijzer

3294 Molenstede Zandstraat zand

3294 Molenstede Zandvoetwegel zand

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/68ihFtzTRYJSJ7H59
https://goo.gl/maps/7GQUx1Zr6YjCWESx7
https://www.mindat.org/min-1804.html
https://goo.gl/maps/SVqKazrH1acVhqcP7
https://www.mindat.org/min-42674.html
https://goo.gl/maps/6RHZqFCR4Esyvr2S7
https://www.mindat.org/min-42674.html
https://goo.gl/maps/8anpbHRV2mcPPhtw7
https://goo.gl/maps/1f1CG7zAvJsgmo85A
https://goo.gl/maps/Zq9YnWmtmE5ZfEhFA
https://goo.gl/maps/i7uE2aE5sVBBvGQt9
https://goo.gl/maps/bAuhw3VXvy2QMtYz9
https://goo.gl/maps/356HLzyPHARd8kgs5
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://goo.gl/maps/DYQNNfavXfGJSiRz6
https://goo.gl/maps/yEGGRKVhTz7KstZH7


Kaart Zoutstraat
Mineraal haliet
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Diest, Zoutstraat
Keukenzout wordt gewonnen uit zeewater of uit zout 
afzettingen.  In natuurlijke vorm heet het mineraal haliet. 

1m grote halietkristallen, Kali-mijn Merkers, 
Duitsland - © foto Hugo Bender

https://goo.gl/maps/7GQUx1Zr6YjCWESx7
https://www.mindat.org/min-1804.html
https://www.mindat.org/min-1804.html


Kaart Parelsbergstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Diest - Webbekom, Parelsbergstraat
Parels hebben een organische oorsprong en zijn daarom geen 
mineralen.  Ze worden wel voor sieraden gebruikt.

De wijk heet ‘Parels Berg’ op de Vandermaelenkaart (1846-54).

Vandermaelen, 1846-54

https://goo.gl/maps/SVqKazrH1acVhqcP7
https://www.mindat.org/min-42674.html


Kaart Parelserf
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Diest - Webbekom, Parelserf
Parels hebben een organische oorsprong en zijn daarom geen 
mineralen.  Ze worden wel voor sieraden gebruikt.

De wijk heet ‘Parels Berg’ op de Vandermaelenkaart (1846-54).

Vandermaelen, 1846-54

https://goo.gl/maps/6RHZqFCR4Esyvr2S7
https://www.mindat.org/min-42674.html


Kaart Steenbergstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Diest - Webbekom, Steenbergstraat

Een doodlopend zijwegje van de Parelsbergstraat : 
Steenbergstraat.

https://goo.gl/maps/8anpbHRV2mcPPhtw7


Kaart Keibergstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Diest – Deurne, Keibergstraat

https://goo.gl/maps/1f1CG7zAvJsgmo85A


Kaart Saffraanberg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Diest – Kaggevinne, Saffraanberg
Saffraan verwijst naar de gele kleur van zavel.

https://goo.gl/maps/Zq9YnWmtmE5ZfEhFA


Kaart Steineweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Diest – Kaggevinne, Steineweg
De Steineweg vinden we al terug op de Villaret (1745) en Ferraris (1771) 
kaarten als de verbindingsweg van Diest naar Scherpenheuvel.

Villaret kaart 1745-48

https://goo.gl/maps/i7uE2aE5sVBBvGQt9
http://straat.mineralogie.be/P_VlaamsBrabant/VlB_Diest.pdf
http://straat.mineralogie.be/P_VlaamsBrabant/VlB_ScherpenheuvelZichem.pdf


Kaart Steyneveld
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Diest – Kaggevinne, Steyneveld

https://goo.gl/maps/bAuhw3VXvy2QMtYz9


Kaart Turnhoutsebaan (Langenberg)
Mineraal ijzer
Informatie Bouwmateriaal langs de kant van de weg - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Diest – Molenstede, Turnhoutsebaan (Langenberg)
Bij de heraanleg van de Turnhoutsebaan werd tijdelijk Diestiaanse
ijzerzandsteen ontgonnen aan de Langenberg en gestockeerd 
voor toekomstige restauratiewerken. Momenteel is de ontginning 
helemaal afgedekt.
Langs de Holleweg aan de achterzijde van de berg dagzomen de 
ijzerzandsteenlagen.  

Holleweg

Holleweg

Turnhoutsebaan

https://goo.gl/maps/356HLzyPHARd8kgs5
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://www.onroerenderfgoed.be/blog/bouwmateriaal-langs-de-kant-van-de-weg


Kaart Zandstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Diest – Molenstede, Zandstraat

https://goo.gl/maps/DYQNNfavXfGJSiRz6


Kaart Zandvoetwegel
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Diest – Molenstede, Zandvoetwegel

https://goo.gl/maps/yEGGRKVhTz7KstZH7
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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

Diest

2/01/22

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

