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3020 Herent Zavelputstraat zavelgroeve

3020 Herent Keiberg kei

3020 Herent Keierveld kei

3020 Herent Zandweg zand

3020 Herent Roeselveld mineraal ijzer

3020 Herent Zilverlingen schijn - mineraal zilver

3020 Buken Clarahof schijn - mineraal claraiet

3020 Diependaal Kalkhoven kalkoven

3020 Winksele IJzerenberglaan mineraal ijzer

3020 Winksele Nieuwe Steenweg steen

3020 Winksele Aardeweg zand

Mineralogische straten in Herent

2/01/22

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/x59323snhxK3Y4Qh9
https://goo.gl/maps/KKz7HiLjYYvSGFFe6
https://goo.gl/maps/RvP6L6H3T3Q9Fs9e7
https://goo.gl/maps/TMWDkL3EW1AgsijS7
https://goo.gl/maps/nz1Ni94W4xFurR919
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://goo.gl/maps/r9RDXHejgAcAjtf6A
https://www.mindat.org/min-3664.html
https://goo.gl/maps/SF1DKyaY5fqSHay4A
https://www.mindat.org/min-1057.html
https://goo.gl/maps/Ak3KK8otackEkdML7
https://goo.gl/maps/ZfAomcYrkK1KswP68
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://goo.gl/maps/z2JJJM4x9usMbsZCA
https://goo.gl/maps/ek9o4ZX2BC6PPiKVA
https://goo.gl/maps/rrh735jpacqkUXSq8


Kaart Zavelputstraat
Informatie
© Foto’s Bert Brijs

Herent, Zavelputstraat
De Zavelputstraat in Herent sluit aan via de Holle weg en 
Oosterhemstraat op de gelijknamige straat in Leuven-Wilsele.

https://goo.gl/maps/x59323snhxK3Y4Qh9
http://straat.mineralogie.be/P_VlaamsBrabant/VlB_Leuven.pdf


Kaart Keiberg
Informatie
© Foto’s Bert Brijs

Herent, Keiberg

https://goo.gl/maps/KKz7HiLjYYvSGFFe6


Kaart Keierveld
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Herent, Keierveld

https://goo.gl/maps/RvP6L6H3T3Q9Fs9e7


Kaart Zandweg
Informatie
© Foto’s Bert Brijs

Herent, Zandweg

https://goo.gl/maps/TMWDkL3EW1AgsijS7


Kaart Roeselveld
Informatie Pers. mededeling Guy Saelemaekers en 

https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/RELT/13/RELT013-001.pdf
Mineraal ijzer
© Foto’s Hugo Bender

Herent, Roeselveld
Roeselveld verwijst naar de Roeselberg waar ijzerzandsteen 
uit de Diestiaanformatie werd ontgonnen.

In sommige Hagelandse dialecten werd ijzerzandsteen ook 
‘roeselsteen’ genoemd. Deze term was echter heel wat 
jonger en ook minder gebruikelijk dan ‘grauwe steen’. 
‘Roesel’ betekent in het Hagelandse dialect ‘roest’.

Ferraris kaart (1771) 

https://goo.gl/maps/nz1Ni94W4xFurR919
https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/RELT/13/RELT013-001.pdf
https://www.mindat.org/min-2047.html


Kaart Zilverlingen
Mineraal zilver
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Herent, Zilverlingen
Zilverlingen zijn oude Romeinse munten.  De straat komt 
uit in de ‘Romeinse Ring’.

https://goo.gl/maps/r9RDXHejgAcAjtf6A
https://www.mindat.org/min-3664.html


Kaart Clarahof
Mineraal claraiet
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Herent - Buken, Clarahof
‘Grube Clara’ is een bekende mineralenvindplaats in het Zwarte 
Woud.  Het mineraal claraiet werd naar die plaats genoemd.

https://goo.gl/maps/SF1DKyaY5fqSHay4A
https://www.mindat.org/min-1057.html
https://www.mindat.org/min-1057.html


Kaart Kalkhoven
Informatie Pers. mededeling Guy Saelemaekers, Julien Vandensande,  Heemkunde Herent
© Foto’s

Herent - Diependaal, Kalkhovenstraat
De verwijzing naar een kalkoven op deze plaats is reeds zeer oud, 
mogelijk al uit Romeinse tijden.

In de schepengriffie van Herent 353 Ter 1460 lezen we:  In den jersten
tegen de faculteyt van Theoloogien van de universiteyt te loeven een 
boender eygens winnens lants ind drie roeden gelegen in de voirs
prochie Winxele ter plaetsen geheten IN DEN CALCHOVEN tusschen Jan 
Maes ende Margrieten Syseyns ende de strate 1460.

Op de Popp kaart (1842) is Leegen kalk hoven en Campagne dit hoogen
kalk hoven aangegeven naast de Heidestraat, meer westelijk dan de 
huidige Kalkhovenstraat.

Popp kaart (1842) 

https://goo.gl/maps/Ak3KK8otackEkdML7


Kaart IJzerenberglaan
Informatie http://biblio.naturalsciences.be/rbins-publications/bulletin-de-la-societe-belge-de-geologie/099%20-%201990/bsbg_nr99_1990_131-151.pdf
Mineraal ijzer
© Foto’s Bert Brijs

Herent – Winksele, IJzerenberglaan
IJzerenberglaan verwijst naar de 
ijzerzandsteenwinning in de 17de-18de eeuw.

Op de Ferraris kaart (1771) is de ‘Yzerenbergh’ 
aangegeven.

https://goo.gl/maps/ZfAomcYrkK1KswP68
http://biblio.naturalsciences.be/rbins-publications/bulletin-de-la-societe-belge-de-geologie/099%20-%201990/bsbg_nr99_1990_131-151.pdf
https://www.mindat.org/min-2047.html


Kaart Nieuwe Steenweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Herent – Winksele, Nieuwe Steenweg

https://goo.gl/maps/z2JJJM4x9usMbsZCA


Kaart Aardeweg
Informatie
© Foto’s Bert Brijs

Herent – Winksele, Aardeweg

https://goo.gl/maps/ek9o4ZX2BC6PPiKVA
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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

Herent

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

