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3320 Hoegaarden Zavelkuilstraat zavelgroeve

3320 Hoegaarden Bleystraat schijn - mineraal lood

3320 Hoegaarden Bleyveldstraat schijn - mineraal lood

3320 Hoegaarden Dumontstraat schijn - mineraal dumontiet

3320 Hoegaarden t Stichelke schijn - steen

3320 Hoegaarden Zavelputtenstraat zavelgroeve

3320 Hoegaarden Klein Overlaar steen

3320 Hoegaarden Geosite Goudberg fossiel kwarts

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/Rg9B7CiiauSpDLDg7
https://goo.gl/maps/tU6ptm8geVJRYUSq8
https://goo.gl/maps/AHjjP6Jxu5nL5DoA7
https://www.mindat.org/min-2358.html
https://goo.gl/maps/VZT4YwRjASk4pWqZ8
https://www.mindat.org/min-2358.html
https://goo.gl/maps/R6QvsBDUGqrKCzxg7
https://www.mindat.org/min-1328.html
https://goo.gl/maps/GmtEWrHTHu9YgpNR8
https://goo.gl/maps/zqowPYgCerru8Y2D9
https://goo.gl/maps/fMCrx88VxZVypjxy6
https://goo.gl/maps/U1goyeURiByic3ad6
https://www.mindat.org/min-3337.html


Kaart Zavelkuilstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Hoegaarden, Zavelkuilstraat

https://goo.gl/maps/tU6ptm8geVJRYUSq8


Kaart Bleystraat
Mineraal lood
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Hoegaarden, Bleystraat

Blei is de Duitse vertaling van lood maar deze straatnaam 
heeft daar niets mee te maken.

https://goo.gl/maps/AHjjP6Jxu5nL5DoA7
https://www.mindat.org/min-2358.html


Kaart Bleyveldstraat
Mineraal lood
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Hoegaarden, Bleyveldstraat
Blei is de Duitse vertaling van lood maar deze straatnaam 
heeft daar niets mee te maken.

https://goo.gl/maps/VZT4YwRjASk4pWqZ8
https://www.mindat.org/min-2358.html


Kaart Dumontstraat
Mineraal dumontiet
Informatie Pers. mededeling Wasily Pedjko, Hoegaards erfgoed vzw
© Foto’s Hugo Bender

Hoegaarden, Dumontstraat
De straat is genoemd naar Joseph Libert Dumont, brouwer, suikerfabrikant en schepen in 
Hoegaarden, geboren in 1816 in Wommersom.

De straat verwijst dus niet naar de geoloog André-Hubert Dumont die de eerste geologische 
kaart van België opstelde en naar wie het mineraal dumontiet genoemd is, en ook niet naar 
zijn zoon André Dumont die de Limburgse steenkoollagen ontdekte. 

https://goo.gl/maps/R6QvsBDUGqrKCzxg7
https://www.mindat.org/min-1328.html
http://www.heemkring-hoegaarden.be/
https://www.mindat.org/min-1328.html


Kaart t Stichelke
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Hoegaarden, ‘t Stichelke

Een stichel is een laag stenen muurtje.

https://goo.gl/maps/GmtEWrHTHu9YgpNR8


Kaart Zavelputtenstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Hoegaarden, Zavelputtenstraat

https://goo.gl/maps/zqowPYgCerru8Y2D9


Kaart Steengroeve Rommersom
Informatie Kwartsiet van Tienen - Wikipedia
© Foto’s Hugo Bender

Kwartsiet van Tienen zit in de 
ondergrond tussen Kleine en 
Grote Gete en werd ontgonnen 
in Overlaar en Rommersom. Ook 
verder naar het oosten 
(Zoutleeuw, Landen) en naar het 
zuiden (Geldenaken, Huppaye) 
komt het gesteente voor. 

De steengroeve aangeduid op de 
kaart Vandermaelen werd in 
1972 opgevuld bij de aanleg van 
de autosnelweg.

Vandermaelen 1846-54

Hoegaarden, Rommersom, Overlaar

X

https://goo.gl/maps/X2Z5oeuWAcKp6Mnp9
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kwartsiet_van_Tienen
http://straat.mineralogie.be/P_VlaamsBrabant/VlB_Zoutleeuw.pdf
http://straat.mineralogie.be/P_VlaamsBrabant/VlB_Landen.pdf


Kaart Klein Overlaar
Informatie Kasseiweg Klein Overlaar - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

De zijweg van Klein Overlaar naar de vallei van de Grote Gete is 
een kasseiweg aangelegd met Tiense kwartsiet en porfier. De 
weg loopt tussen betonboorden met een rij dwars gelegde 
kasseien in Tiense kwartsiet. Voorbij het waterzuiveringsstation 
heeft de weg zijn oorspronkelijk profiel behouden en bestaat 
uitsluitend uit Tiense kwartsiet in onregelmatig verband. De 
kasseiweg loopt tot aan de 14de-eeuwse watermolen 
Celismolen en draait dan als onverharde weg af naar het 
zuidwesten.

Hoegaarden, Klein Overlaar

https://goo.gl/maps/fMCrx88VxZVypjxy6
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/307961


Kaart Geosite Goudberg
Mineraal kwarts
Informatie Geosite Goudberg - Geosite Goudberg - Wikipedia

Fossiel hout van Hoegaarden, Geonieuws 1998-08 Kwarts in vesteend hout van Hoegaarden, Geonieuws 2002-01
© Foto’s Hugo Bender

Hoegaarden, Geosite Goudberg
Bij de aanleg van de E40 in 1970 en later van de TGV spoorlijn werden 
tientallen versteende bomen aangetroffen.  Het zijn overblijfselen van 
een subtropisch moerasbos van 54,9 miljoen jaar geleden.  Het hout is in 
kiezel omgezet en bevat veel kleine kwarts kristalletjes. 

https://goo.gl/maps/U1goyeURiByic3ad6
https://www.mindat.org/min-3337.html
https://www.gemeentehoegaarden.be/documents/pdf/vrije-tijd-en-samenleving/toerisme/geosite-goudberg-.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geosite_Goudberg
http://www.mineralogie.be/GN-archief/GN1998-08.pdf
http://www.mineralogie.be/GN-archief/GN2002-01.pdf
https://www.mindat.org/min-3337.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

Hoegaarden

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

