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1500 Halle Klinkaert klinkaart

1500 Halle Zinkstraat schijn - mineraal zink

1500 Halle Kareelveld kareel

1500 Essenbeek Kleemstraat kleem

1500 Essenbeek Steenstraat steen

1500 Essenbeek Zavelstraat zavel

1500 Essenbeek Frans Sablonweg schijn - zand

1500 Plattesteen Plattesteen steen

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/BcNMnaUkxGJ4Jmiq7
https://goo.gl/maps/vyjFTNHRFyvd9iPZ9
https://goo.gl/maps/stppRvDPu7MEvy4J9
https://www.mindat.org/min-4405.html
https://goo.gl/maps/tj7ETDsenTLqteGHA
https://goo.gl/maps/euPG5LJXbR9fas8z6
https://goo.gl/maps/cZGUrJBftKWmyALy5
https://goo.gl/maps/6KUGT79RyDqBF3bN8
https://goo.gl/maps/5fjRi4Kdu9ZmV5iu7
https://goo.gl/maps/xTo2FGamtqCCHjYU9
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1501 Buizingen Porseleinstraat keramiek

1501 Buizingen Steenkoolstraat steenkool

1501 Buizingen Steenborre steen

1501 Buizingen Steenborreveld steen

1501 Buizingen Gulden Erf schijn - mineraal goud

1501 Buizingen Potaardelaan potaarde

1502 Lembeek Steengroefstraat steen- & mergelgroeve

1502 Lembeek Luxemburgstraat naamgever plaats luxembourgiet

1502 Lembeek Zinkstraat schijn - mineraal zink

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/BcNMnaUkxGJ4Jmiq7
https://goo.gl/maps/LNRBUanEh3i9fEEp8
https://goo.gl/maps/zuB6oXYyYR1eakCe6
https://goo.gl/maps/pDg8PEoUpKKqLUL7A
https://goo.gl/maps/Q8xMRVyAipVV5UmC6
https://goo.gl/maps/CZQNRRdYuoy9Y11w5
https://www.mindat.org/min-1720.html
https://goo.gl/maps/4ZdBRwa9MPQpwY6L6
https://goo.gl/maps/mzLY6jGzrGfBNLHg9
https://goo.gl/maps/2gzRmMSkKzcMcTuH6
https://www.mindat.org/min-53538.html
https://goo.gl/maps/wXnG75gBCBCUjPTd9
https://www.mindat.org/min-4405.html


Kaart Klinkaert
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Halle, Klinkaert

https://goo.gl/maps/vyjFTNHRFyvd9iPZ9


Kaart Zinkstraat
Mineraal zink
Informatie Pers. mededeling Sara Vande Populiere, www.denasthalle.be
© Foto’s Hugo Bender

Halle, Zinkstraat 
Zink is hier niet in de betekenis van het metaal zink maar 
wijst op een laagte in het landschap.

https://goo.gl/maps/stppRvDPu7MEvy4J9
https://www.mindat.org/min-4405.html
http://www.denasthalle.be/
https://www.mindat.org/min-4405.html


Kaart Kareelveld
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Halle, Kareelveld 
‘Kareel’ is een vierkante gebakken vloersteen.

https://goo.gl/maps/tj7ETDsenTLqteGHA


Kaart Kleemstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Halle - Essenbeek, Kleemstraat
Kleem is een dialectwoord gebruikt in Oost-Vlaanderen voor 
leem, of ook wel een menging van klei en leem.

https://goo.gl/maps/euPG5LJXbR9fas8z6


Kaart Steenstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Halle - Essenbeek, Steenstraat 

https://goo.gl/maps/cZGUrJBftKWmyALy5


Kaart Zavelstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Halle - Essenbeek, Zavelstraat 

https://goo.gl/maps/6KUGT79RyDqBF3bN8


Kaart Plattesteen
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Halle - Plattesteen, Plattesteen

https://goo.gl/maps/xTo2FGamtqCCHjYU9


Kaart Porseleinstraat
Informatie Porseleinstraat - Seniorennet - Fabriekscomplex Mondiale - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Halle - Buizingen, Porseleinstraat
De brug over de Zenne in de Porseleinstraat staat reeds op de 
Villaret kaart (1745-48) als ‘Pont de Buissingen’.  De straatnaam 
verwijst naar de faïencefabriek ‘Arnould, Daboust en Cie’ 
opgericht in 1838 en aangeduid als ‘Manufactures de Porcelaine’ 
op de kaart ‘Atlas der Buurtwegen’.  Na enkele 
naamsveranderingen werd het een walserij.

Atlas der Buurtwegen, 1841

https://goo.gl/maps/LNRBUanEh3i9fEEp8
http://blog.seniorennet.be/pregor/archief.php?ID=15
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/39595


Kaart Steenkoolstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Halle - Buizingen, Steenkoolstraat

https://goo.gl/maps/zuB6oXYyYR1eakCe6


Kaart Steenborre
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Halle - Buizingen, Steenborre

https://goo.gl/maps/pDg8PEoUpKKqLUL7A


Kaart Steenborreveld
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Halle - Buizingen, Steenborreveld

https://goo.gl/maps/Q8xMRVyAipVV5UmC6


Kaart Gulden Erf
Mineraal goud
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Halle - Buizingen, Gulden Erf 

https://goo.gl/maps/CZQNRRdYuoy9Y11w5
https://www.mindat.org/min-1720.html


Kaart Potaardelaan
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Halle - Buizingen, Potaardelaan

Potaarde is fijne klei.

https://goo.gl/maps/4ZdBRwa9MPQpwY6L6


Kaart Steengroefstraat
Informatie Steengroeve Rodenem Steengroeve Rodenem
© Foto’s Hugo Bender

Halle - Lembeek, Steengroefstraat

Meer oostelijk, aan de overzijde van het kanaal in de wijk Rodenem ligt de
voormalige Steengroeve van Rodenem die reeds sinds 1730 geëxploiteerd 
werd.  Het betreft 500 miljoen jaar oude rotsen uit de Cambrium periode.

https://goo.gl/maps/mzLY6jGzrGfBNLHg9
https://editiepajot.com/regios/7/articles/13625
https://www.nieuwsblad.be/cnt/v02us7m1
https://editiepajot.com/regios/7/articles/13625


Kaart Luxemburgstraat
Mineraal luxembourgiet
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Halle - Lembeek, Luxemburgstraat

Het mineraal luxembourgiet is naar de hoofdstad van het 
Groothertogdom Luxemburg genoemd.   Deze straat verwijst 
wellicht naar het land en niet naar de stad.

https://goo.gl/maps/2gzRmMSkKzcMcTuH6
https://www.mindat.org/min-53538.html
https://www.mindat.org/min-53538.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

Halle

7/06/22

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

