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1850 Grimbergen Lagesteenweg steen

1850 Grimbergen Tichelrye steenbakkerij

1850 Grimbergen Kareelstraat kareel

1850 Grimbergen Keienberglaan kei

1850 Grimbergen Steenpoeldreef steen- & mergelgroeve

1850 Grimbergen Potaarde potaarde

1850 Abtsdal Diamantstraat mineraal diamant

1850 Abtsdal Koraalstraat organisch koraal

1850 Abtsdal Smaragdstraat mineraal smaragd, variëteit van beryl

1850 Abtsdal Zilverstraat mineraal zilver

Mineralogische straten in Grimbergen 1/2

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/ELTCB2WdakLx3XN26
https://goo.gl/maps/MAxUoWx1Pp3tZ1VM9
https://goo.gl/maps/pH2kaocm88SmoAX66
https://goo.gl/maps/P43DJMRfJAMwyEHy9
https://goo.gl/maps/9hvkaDpjDnCE6kXe6
https://goo.gl/maps/MUmEaKdDQYuuaC8A8
https://goo.gl/maps/CL2HpVpndDWpnHvv7
https://www.mindat.org/min-1282.html
https://goo.gl/maps/oc1F4PVNaxBgRTd36
https://www.mindat.org/min-42717.html
https://goo.gl/maps/UEyADUr2HYkiVZR4A
https://www.mindat.org/min-1375.html
https://goo.gl/maps/a3ayJZXfgAG8kG5r7
https://www.mindat.org/min-3664.html
https://goo.gl/maps/Sa3zUtGAyCFutSta7
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1850 Grimbergen Cokeriestraat koolmijn

1850 Grimbergen Steenstraat steen

1851 Humbeek-Sas Steenstraat steen

1853 Strombeek-Bever Potaarde potaarde

1853 Strombeek-Bever Kleemputstraat kleiput (k)leemput

1853 Strombeek-Bever Kareelbakkerijstraat kareel

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/Sa3zUtGAyCFutSta7
https://goo.gl/maps/BUrxTe6HFtTbBCYz6
https://goo.gl/maps/mVzYJnb3gCaQX3op8
https://goo.gl/maps/xW49MCameE8nYuK78
https://goo.gl/maps/J2dzk7cvr57vumiq6
https://goo.gl/maps/iUPuaT4u1xpuGWRD7
https://goo.gl/maps/AqxLXQ4tB64brqoq8


Grimbergen, Lagesteenweg

Kaart Lagesteenweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/ELTCB2WdakLx3XN26


Grimbergen, Tichelrye

Tichels zijn muur- of vloertegels, de straatnaam 
verwijst naar een steenbakkerij waar dergelijke 
stenen werden gebakken. 

Kaart Tichelrye
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/MAxUoWx1Pp3tZ1VM9


Grimbergen, Kareelstraat
Kareel is een vierkante baksteen gebruikt als tegelsteen.

Kaart Kareelstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/pH2kaocm88SmoAX66


Grimbergen, Keienberglaan

De vijver langs de Keienberglaan, de Schaatsput, is een vroegere 
steenpoel voor winning van witte zandsteen. De zandstenen 
werden verkocht aan Mechelen en Brussel, maar werden ook 
gebruikt voor de bouw van de kerk, abdij, kastelen en andere 
gebouwen in Grimbergen.

Kaart Keienberglaan
Informatie Steenwinning
© Foto’s Hugo Bender

vijver
/

https://goo.gl/maps/P43DJMRfJAMwyEHy9
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/135074


Grimbergen, Steenpoeldreef

Steenpoel verwijst naar vroegere winning van witte 
zandsteen.

Kaart Steenpoeldreef
Informatie Steenwinning
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/9hvkaDpjDnCE6kXe6
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/135074


Grimbergen - Abtsdal, Diamantstraat

Diamant is het hardste mineraal en een geliefde edelsteen.

Kaart Diamantstraat
Mineraal diamant
© Foto’s Hugo Bender

https://www.mindat.org/min-1282.html
https://goo.gl/maps/CL2HpVpndDWpnHvv7
https://www.mindat.org/min-1282.html


Grimbergen - Abtsdal, Koraalstraat

Koraal heeft een biologische oorsprong en is dus 
geen echt mineraal.

Kaart Koraalstraat
Informatie koraal 
© Foto’s Hugo Bender

https://www.mindat.org/min-42717.html
https://goo.gl/maps/oc1F4PVNaxBgRTd36
https://www.mindat.org/min-42717.html


Grimbergen - Abtsdal, Smaragdstraat

Smaragd is de groene variëteit van het mineraal beryl, 
vandaar de kleur ‘smaragdgroen’.

Kaart Smaragdstraat
Mineraal smaragd, variëteit van beryl
© Foto’s Hugo Bender

https://www.mindat.org/min-1375.html
https://www.mindat.org/min-819.html
https://goo.gl/maps/UEyADUr2HYkiVZR4A
https://www.mindat.org/min-1375.html


Grimbergen - Abtsdal, Zilverstraat
Gedegen zilver komt in de natuur voor o.a. als haarlok-
vormige krullen. 

Kaart Zilverstraat
Mineraal zilver
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/a3ayJZXfgAG8kG5r7
https://www.mindat.org/min-3664.html


Grimbergen, Cokeriestraat
De straatnaam verwijst naar de cokesoven 
die hier van 1927 tot 1974 in gebruik was.  
Het gas dat vrijkwam bij de omzetting van 
steenkool in cokes was bestemd voor de 
Brusselse agglomeratie.

Kaart Cokeriestraat
Informatie Les Cokeries du Brabant - wikipedia
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/BUrxTe6HFtTbBCYz6
https://nl.wikipedia.org/wiki/Les_Cokeries_du_Brabant


Grimbergen - Humbeek-Sas, Steenstraat

Kaart Steenstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/xW49MCameE8nYuK78


Grimbergen - Strombeek-Bever, Potaarde

Kaart Potaarde
Informatie Potaardewandeling
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/J2dzk7cvr57vumiq6
https://www.toerismevlaamsbrabant.be/producten/wandelen/potaardewandeling/


Grimbergen - Strombeek-Bever, Kleemputstraat

Kleem is leem of klei.

Kaart Kleemputstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/iUPuaT4u1xpuGWRD7


Grimbergen - Strombeek-Bever, Kareelbakkerijstraat
Kareel is afgeleid van het Franse ‘carel, quarel’ en het Latijnse ‘quadrum’ 
hetgeen een vierkante steen is. Een kareel of kareelsteen is een gebakken 
tegelsteen.

.

Kaart Kareelbakkerijstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender 

https://goo.gl/maps/AqxLXQ4tB64brqoq8
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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

Grimbergen

1/11/22

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

