
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

1700 Sint-Martens-Bodegem Potaardestraat potaarde

1700 Sint-Martens-Bodegem Steenbergstraat steen

1700 Sint-Ulriks-Kapelle Zavelstraat zavel

1701 Itterbeek Ijsbergstraat schijn - mineraal ijs

1701 Itterbeek Ijsbergweg mineraal ijs

1701 Itterbeek Ijsboslaan schijn - mineraal ijs

1701 Itterbeek Steenpoel steen- & mergelgroeve

1700 Dilbeek Stichelgatstraat schijn - steen

1702 Groot-Bijgaarden Stichelberg schijn - steen

1702 Groot-Bijgaarden Stichelgat schijn - steen

1702 Groot-Bijgaarden Keienveld kei

1702 Groot-Bijgaarden Steenbakkerijweg steenbakkerij

1703 Schepdaal Kleiveld klei

1703 Schepdaal Potaardestraat potaarde

1703 Schepdaal Ijsbergstraat schijn - mineraal ijs

Mineralogische straten in Dilbeek

29/04/21

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/sETr6LpVTbJbtmkd7
https://goo.gl/maps/9PSeU8aWFTzvu9k29
https://goo.gl/maps/o6Rfye9sufzvCpty8
https://goo.gl/maps/Gq76ykte8pmUurxaA
https://www.mindat.org/min-2001.html
https://goo.gl/maps/gnJE1peguuUJGpa9A
https://www.mindat.org/min-2001.html
https://goo.gl/maps/NYwbuGNPEo9jgzL69
https://www.mindat.org/min-2001.html
https://goo.gl/maps/YWyWKdX7CEKHks158
https://goo.gl/maps/CjFWRRG2w5EwKr68A
https://goo.gl/maps/4PnWYzsK3P1CmjQNA
https://goo.gl/maps/coZLTmKV56kNVUpF7
https://goo.gl/maps/neyGvLEBSTF8XWKS9
https://goo.gl/maps/VKoqA5fNQeox5fS86
https://goo.gl/maps/KXZriN2n8UXYWBo89
https://goo.gl/maps/sETr6LpVTbJbtmkd7
https://goo.gl/maps/Gq76ykte8pmUurxaA
https://www.mindat.org/min-2001.html
https://goo.gl/maps/qiFn9hfqzb7yPMTn7


Kaart Potaardestraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Dilbeek – Sint-Martens-Bodegem, Potaardestraat
Potaarde is fijne klei die door pottenbakkers wordt gebruikt.  
Dilbeek heeft wel 2 Potaardestraat’en !

https://goo.gl/maps/sETr6LpVTbJbtmkd7


Kaart Steenbergstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Dilbeek – Sint-Martens-Bodegem, Steenbergstraat

https://goo.gl/maps/9PSeU8aWFTzvu9k29


Kaart Zavelstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Dilbeek – Sint-Ulriks-Kapelle, Zavelstraat

https://goo.gl/maps/o6Rfye9sufzvCpty8


Kaart Ijsbergweg
Mineraal ijs
Informatie Ijsbergstraat - erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Dilbeek – Itterbeek, Ijsbergweg

https://goo.gl/maps/gnJE1peguuUJGpa9A
https://www.mindat.org/min-2001.html
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/16428


Kaart Ijsboslaan
Mineraal ijs
Informatie Ijsbergstraat - erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Dilbeek – Itterbeek, IJsboslaan

https://goo.gl/maps/NYwbuGNPEo9jgzL69
https://www.mindat.org/min-2001.html
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/16428


Kaart Steenpoel
Informatie Steenpoel - erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Dilbeek – Itterbeek, Steenpoel
De straat is genoemd naar het domein Steenpoel.  
Vroeger heette ze Dreeflaan.

https://goo.gl/maps/YWyWKdX7CEKHks158
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/16173


Kaart Stichelgatstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Dilbeek, Stichelgatstraat
Een stichel is een laag muurtje.

Het oostelijk einde van de straat heet ‘Stichelgat’ en behoort 
tot de deelgemeente Groot-Bijgaarden.

https://goo.gl/maps/CjFWRRG2w5EwKr68A


Kaart Stichelberg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Dilbeek – Groot-Bijgaarden, Stichelberg
Een stichel is een laag muurtje.

https://goo.gl/maps/4PnWYzsK3P1CmjQNA


Kaart Stichelgat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Dilbeek – Groot-Bijgaarden, Stichelgat

Een stichel is een laag muurtje.

Aansluitend op de ‘Stichelgatstraat’ heet het oostelijk einde 
van de straat ‘Stichelgat’ en behoort tot de deelgemeente 
Groot-Bijgaarden.

https://goo.gl/maps/coZLTmKV56kNVUpF7


Kaart Keienveld
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Dilbeek – Groot-Bijgaarden, Keienveld

https://goo.gl/maps/neyGvLEBSTF8XWKS9


Kaart Steenbakkerijweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Dilbeek – Groot-Bijgaarden, Steenbakkerijweg

https://goo.gl/maps/VKoqA5fNQeox5fS86


Kaart Kleiveld
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Dilbeek – Schepdaal, Kleiveld

https://goo.gl/maps/KXZriN2n8UXYWBo89


Kaart Potaardestraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Dilbeek – Schepdaal, Potaardestraat
Zowel in Schepdaal als in Sint-Martens-Bodegem is er een 
Potaardestraat.

Potaarde is fijne klei.

https://goo.gl/maps/sETr6LpVTbJbtmkd7


Kaart Ijsbergstraat
Mineraal ijs
Informatie Ijsbergstraat - erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Dilbeek – Schepdaal, Ijsbergstraat
De Ijsbergstraat ligt op de grens van de deelgemeenten Schepdaal
en Itterbeek.  De historische naam (Atlas der Buurtwegen 1841-50) 
is ‘Heysberg’ en dus niet echt verwijzend naar het mineraal ijs. 

https://goo.gl/maps/Gq76ykte8pmUurxaA
https://www.mindat.org/min-2001.html
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/16428
https://www.mindat.org/min-2001.html
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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

Dilbeek

29/04/21

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

