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3071 Erps-Kwerps Zavelstraat zavel

3071 Erps-Kwerps Schaliëndak schijn - steen

3078 Everberg Steenhofstraat schijn - steen

3078 Everberg Kwikstraat schijn - mineraal kwik

3078 Meerbeek Steenbergstraat steen

3078 Meerbeek Leistraat gesteente

3078 Meerbeek Mergelstraat mergel

3078 Meerbeek Zandstraat zand

3078 Meerbeek Grintstraat grint

3078 Meerbeek Kiezelstraat kiezel

3078 Meerbeek Rotsstraat rots

3078 Meerbeek Keistraat kei

Mineralogische straten in Kortenberg

2/01/22

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/db9eqSS91BB3bDux5
https://goo.gl/maps/WyBzporGJWh3Kn6L9
https://goo.gl/maps/axNiiv92oFHoezzQ8
https://goo.gl/maps/grAvsZdVKS62PMgB9
https://www.mindat.org/min-2647.html
https://goo.gl/maps/aj5MCmr2431T9jGAA
https://goo.gl/maps/ejTRQCi6qbZbo8BY0
https://goo.gl/maps/zXrXFMoyEVXuYVC68
https://goo.gl/maps/fZ5aaZkvEFNuks1JA
https://goo.gl/maps/HHbks5DCguNMtekn7
https://goo.gl/maps/7bpFaATYgNWYX5hg7
https://goo.gl/maps/NiWqntjvLP9VWBLh8
https://goo.gl/maps/VwzriwqqJV6gKic59
https://goo.gl/maps/zyz5UMyR4jey4H8x7


Kaart Zavelstraat
Informatie
© Foto’s Bert Brijs

Kortenberg - Erps-Kwerps, Zavelstraat

Zavelstraat

https://goo.gl/maps/db9eqSS91BB3bDux5


Kaart Schaliëndak
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Kortenberg - Erps-Kwerps, Schaliëndak
De straat ligt op de grens Kampenhout-Kortenberg.  De Kampenhoutse kant 
van de straat heet ‘Schoonstraat’.

Op de Villaret kaart staat de boerderij aangeduide als ’Cence de Coulindack’, 
de Ferraris wordt dat ‘C de Chaliendaeg’ en op de Vandermaelen kaart 
‘Schaliëndak hof’.

Allicht was het dak met houten schaliën bedekt.

Kortenberg

Vandermaelen 1846-54

Ferraris 1771-78

Villaret 1745-48

Kampenhout

Kampenhout
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Herent
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https://goo.gl/maps/WyBzporGJWh3Kn6L9


Kaart Steenhofstraat
Informatie Pers. mededeling Freddy Vanderschrieck
© Foto’s Bert Brijs

Kortenberg – Everberg, Steenhofstraat

d

https://goo.gl/maps/axNiiv92oFHoezzQ8


Kaart Kwikstraat
Mineraal kwik
© Foto’s Bert Brijs

Kortenberg - Everberg, Kwikstraat
Kwikstraat verwijst naar de kwikstaart en 
niet naar kwik, Hg.

https://goo.gl/maps/grAvsZdVKS62PMgB9
https://www.mindat.org/min-2647.html
https://www.mindat.org/min-2647.html


Kaart Steenbergstraat
Informatie Pers. mededeling Bert Brijs
© Foto’s Bert Brijs

Kortenberg – Meerbeek, Steenbergstraat
De wijk ‘Den Tomme’ (grafheuvel) werd vroeger Steenberg 
genoemd wegens de vele stenen die er voorkwamen.  Het 
was de inspiratie voor een reeks straatnamen :

https://goo.gl/maps/aj5MCmr2431T9jGAA


Kaart Leistraat
Informatie Pers. mededeling Bert Brijs
© Foto’s Bert Brijs

Kortenberg – Meerbeek, Leistraat
De wijk ‘Den Tomme’ (grafheuvel) werd vroeger Steenberg genoemd 
wegens de vele stenen die er voorkwamen.  Het was de inspiratie voor 
een reeks straatnamen.

Leisteen wordt gebruikt als dakbedekking, 
en vroeger in de scholen om op te 
schrijven. Het bestaat uit kwarts, 
veldspaat en mica.  Het komt o.a voor in 
het zuiden van België en in Duitsland. 

https://goo.gl/maps/ejTRQCi6qbZbo8BY0
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leisteen
https://www.mindat.org/min-3337.html
https://www.mindat.org/min-1624.html
https://www.mindat.org/min-6728.html


Kaart Mergelstraat
Informatie Pers. mededeling Bert Brijs
© Foto’s Bert Brijs

Kortenberg – Meerbeek, Mergelstraat
De wijk ‘Den Tomme’ (grafheuvel) werd 
vroeger Steenberg genoemd wegens de 
vele stenen die er voorkwamen.  Het 
was de inspiratie voor een reeks 
straatnamen.

Mergel is een gesteente dat bestaat uit 
klei en kalk. In de ondergrondse 
Limburgse mergelgroeven werd echter 
kalksteen ontgonnen !

https://goo.gl/maps/zXrXFMoyEVXuYVC68
https://nl.wikipedia.org/wiki/Limburgse_mergelgroeven


Kaart Zandstraat
Informatie Pers. mededeling Bert Brijs
© Foto’s Bert Brijs

Kortenberg – Meerbeek, Zandstraat
De wijk ‘Den Tomme’ (grafheuvel) werd vroeger 
Steenberg genoemd wegens de vele stenen die er 
voorkwamen.  Het was de inspiratie voor een reeks 
straatnamen.

Zand ontstaat door verwering van gesteente en heeft 
een korrelgrootte tussen 0,063 mm en 2 mm.  De 
samenstelling varieert volgens de aard van het 
oorspronkelijke gesteente en latere menging.

https://goo.gl/maps/fZ5aaZkvEFNuks1JA
http://straat.mineralogie.be/Toelichting.html


Kaart Grintstraat
Informatie Pers. mededeling Bert Brijs
© Foto’s Bert Brijs

Kortenberg – Meerbeek, Grintstraat
De wijk ‘Den Tomme’ (grafheuvel) werd vroeger Steenberg 
genoemd wegens de vele stenen die er voorkwamen.  Het 
was de inspiratie voor een reeks straatnamen.

Grint (grind) is afbraakmateriaal ontstaan door erosie van 
gesteente en heeft een korrelgrootte tussen 2 en 63 mm. 

https://goo.gl/maps/HHbks5DCguNMtekn7
http://straat.mineralogie.be/Toelichting.html


Kaart Kiezelstraat
Informatie Pers. mededeling Bert Brijs
© Foto’s Bert Brijs

Kortenberg – Meerbeek, Kiezelstraat
De wijk ‘Den Tomme’ (grafheuvel) werd vroeger Steenberg 
genoemd wegens de vele stenen die er voorkwamen.  Het 
was de inspiratie voor een reeks straatnamen.

Kiezel verwijst naar de kleine 
kwarts-steentjes in grint.

https://goo.gl/maps/7bpFaATYgNWYX5hg7


Kaart Rotsstraat
Informatie Pers. mededeling Bert Brijs
© Foto’s Bert Brijs

Kortenberg – Meerbeek, Rotsstraat
De wijk ‘Den Tomme’ (grafheuvel) werd vroeger Steenberg 
genoemd wegens de vele stenen die er voorkwamen.  Het 
was de inspiratie voor een reeks straatnamen.

https://goo.gl/maps/NiWqntjvLP9VWBLh8


Kaart Keistraat
Informatie Pers. mededeling Bert Brijs
© Foto’s Bert Brijs

Kortenberg – Meerbeek, Keistraat
De wijk ‘Den Tomme’ (grafheuvel) werd vroeger Steenberg 
genoemd wegens de vele stenen die er voorkwamen.  Het was 
de inspiratie voor een reeks straatnamen.

https://goo.gl/maps/VwzriwqqJV6gKic59
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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

Kortenberg

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

