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3000 Leuven Kareelveld kareel

3000 Leuven Zandgang zand

3000 Leuven Blauwputgang steen

3000 Leuven Sint-Barbarastraat mijnbouw

3000 Leuven Zoutstraat mineraal haliet

3000 Leuven Kalkstraat kalk

3000 Leuven Groefstraat steen- & mergelgroeve

3000 Leuven Groefplein steen- & mergelgroeve

3000 Leuven Groefgang steen- & mergelgroeve

3000 Leuven Zavelberg zavel

3000 Leuven Ijzerenpoortstraat metaal ijzer
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http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/QykgJdtsjHZq7wcw5
https://goo.gl/maps/XoZEkywZhNctzWby6
https://goo.gl/maps/F9HrFggDmWrvZHac7
https://goo.gl/maps/SL3umNpmPrxtxfeh8
https://goo.gl/maps/fLzNCvytreCShhSC8
https://www.mindat.org/min-1804.html
https://goo.gl/maps/Vq3DNTSwTHKNPZK39
https://goo.gl/maps/nRexrh2k392VTDsf8
https://goo.gl/maps/7eLo16JSZBRvHrt27
https://goo.gl/maps/TAdJwKRpjk83ki896
https://goo.gl/maps/uQp3LAePfxqBxBfv8
https://goo.gl/maps/QT7d2LwvCWwSeAhz6
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://goo.gl/maps/nokbCL1gwHgcbkjQA
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3001 Heverlee Rotspoelstraat schijn - steen

3001 Heverlee Rotspoelweg schijn - steen

3001 Heverlee Keibergstraat kei

3001 Heverlee Steengroevenlaan steen- & mergelgroeve

3001 Heverlee Bredeweg steen- & mergelgroeve

3001 Heverlee Groenveldstraat zandgroeve

3001 Heverlee Saffranenbergstraat zavel

3001 Heverlee Stenenkruis schijn - steen

3010 Kessel-Lo Zavelstraat zavel

3010 Kessel-Lo Veldovenweg steenbakkerij

3010 Kessel-Lo Steenbakkerijstraat steenbakkerij

3010 Kessel-Lo Steenbakkerspad steenbakkerij

3010 Kessel-lo Tiggelpad baksteen tichel pan

3010 Kessel-Lo Blauwputplein steen

3010 Kessel-Lo Koperslagerij mineraal koper

3012 Wilsele Roeselbergdal mineraal ijzer

3012 Wilsele Zavelputstraat zavelgroeve

3018 Wijgmaal Steenakkerstraat steen
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http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/1ibMahmfUMdofDFg9
https://goo.gl/maps/bQL64v2rt3kD5gjK7
https://goo.gl/maps/dGRuV49DWX4hxjK8A
https://goo.gl/maps/XA6tiUCkLdempoNE7
https://goo.gl/maps/G6BD4XwhqndXBP2s7
https://goo.gl/maps/XRiMRReZ3LQkwbZR8
https://goo.gl/maps/XoZEkywZhNctzWby6
https://goo.gl/maps/zmGJRhwMXy5TACAu8
https://goo.gl/maps/mVe158J33eixkNMf6
https://goo.gl/maps/HgmukQBQBLX9dM1h8
https://goo.gl/maps/KpEf4yLmmv1aTES36
https://goo.gl/maps/dYsW49G9uDehqGxt8
https://goo.gl/maps/h8tfkM4gQRYjTeDF9
https://goo.gl/maps/uWQgPCUSfBed6QuC9
https://goo.gl/maps/zkuJb48cRVfebTA87
https://www.mindat.org/min-1209.html
https://goo.gl/maps/t4YrBja2R8AEXZqq7
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://goo.gl/maps/DWDKgipfvRen3ZqS8
https://goo.gl/maps/S4A8yoz5oUAFitJs8
https://goo.gl/maps/nokbCL1gwHgcbkjQA


Kaart Kareelveld
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Leuven, Kareelveld

In kareelovens werden ‘karelen (quareel)’ 
gebakken. Dit zijn vierkante tichelstenen.

https://goo.gl/maps/QykgJdtsjHZq7wcw5


Kaart Zandgang
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Leuven, Zandgang

https://goo.gl/maps/XoZEkywZhNctzWby6


Kaart Blauwputgang
Informatie Pers. mededelingen Kathia Glabeke
© Foto’s Hugo Bender

Leuven, Blauwputgang

Blauwputgang verwijst naar een ommuring met blauwe 
hardsteen.

https://goo.gl/maps/F9HrFggDmWrvZHac7


Kaart Sint-Barbarastraat
Informatie Sint-Barbara van Nicomedië - wikipedia]
© Foto’s Hugo Bender

Leuven, Sint-Barbarastraat

Sint-Barbara is patroonheilige van de mijnwerkers (en 
brandweer, artillerie, etc).

https://goo.gl/maps/SL3umNpmPrxtxfeh8
https://nl.wikipedia.org/wiki/Barbara_van_Nicomedi%C3%AB


Kaart Zoutstraat
Mineraal haliet
Informatie Pers. mededelingen Kathia Glabeke
© Foto’s Hugo Bender

Leuven, Zoutstraat

Zout werd via de Dijle, en vanaf 1750 via de Vaart uit Holland 
geïmporteerd en in de buurt van de Vaartkom verwerkt en 
verhandeld.

https://goo.gl/maps/fLzNCvytreCShhSC8
https://www.mindat.org/min-1804.html


Kaart Groefstraat
Informatie Pers. mededelingen : Kathia Glabeke
© Foto’s Hugo Bender

Leuven, Groefstraat
Drie straten in de buurt van de ring (Van Waeyenberghlaan) verwijzen naar vroegere 
steengroeven. Vroeger heette de Tervuursepoort de Groefpoort en was de Tervuursestraat
de Groefstraat. Nu gaat het dus over een herbruikte straatnaam vlakbij : Groefstraat, 
Groefplein en Groefgang. Deze namen verwijzen naar de steengroeven buiten de ring.

https://goo.gl/maps/nRexrh2k392VTDsf8


Kaart Groefplein
Informatie Pers. mededelingen : Kathia Glabeke
© Foto’s Hugo Bender

Leuven, Groefplein

Drie straten in de buurt van de ring (Van Waeyenberghlaan). Vroeger heette 
de Tervuursepoort de Groefpoort en was de Tervuursestraat de Groefstraat. 
Nu gaat het dus over een herbruikte straatnaam vlakbij : Groefstraat, 
Groefplein en Groefgang. Deze namen verwijzen naar de steengroeven 
buiten de ring.

https://goo.gl/maps/7eLo16JSZBRvHrt27


Kaart Groefgang
Informatie Pers. mededelingen : Kathia Glabeke
© Foto’s Hugo Bender

Leuven, Groefgang

Drie straten in de buurt van de ring (Van Waeyenberghlaan) verwijzen naar 
vroegere steengroeven. Vroeger was de Tervuursepoort de Groefpoort en was de 
Tervuursestraat de Groefstraat. Nu gaat het dus over een herbruikte straatnaam 
vlakbij : Groefstraat, Groefplein en Groefgang. Deze namen verwijzen naar de 
steengroeven buiten de ring.

https://goo.gl/maps/TAdJwKRpjk83ki896


Kaart Zavelberg
Informatie Pers. mededelingen Kathia Glabeke
© Foto’s Hugo Bender

Leuven, Zavelberg
In de omgeving werd vroeger zand en zavel ontgonnen .

https://goo.gl/maps/uQp3LAePfxqBxBfv8


Kaart IJzerenpoortstraat
Mineraal ijzer
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Leuven, IJzerenpoortstraat
IJzer is een zeldzaamheid in de aardkorst.  Het wordt uit 
allerlei ertsen (ijzersulfiden, -oxiden, -carbonaten) bereid.

In ijzermeteorieten is het gedegen ijzer wel het hoofd-
bestanddeel.

https://goo.gl/maps/QT7d2LwvCWwSeAhz6
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://www.mindat.org/min-2047.html


Kaart Rotspoelstraat en Rotspoelweg
Informatie https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/xml/eadid/BE-A0518_104297_104557_DUT
© Foto’s Bert Brijs

Leuven - Heverlee, Rotspoelstraat en -weg
De Rotspoelstraat (en –weg) zou men kunnen 
lezen als Rots-poelstraat, maar …

op de Ferraris kaart (1771) staat Cte Rospoel
zonder ‘t’.  Pas op de kaarten van Pops (1842-79) 
en Vandermaelen (1846-54) verschijnt er een ‘t’ 
in Fe de Rotspoel en ‘Het Rots poel veld’.

De naam Rospoel komt voor het eerst voor in 
1473 :
“ Lijst van de goederen die ressorteren onder het 
leen Raesborne of Rospoel, door Jan van 
Winckele op 21 april 1473 gekocht; akten 
hierover. 1632-1780. “
en “ Documenten m.b.t. de hoeve Raesborne of 
Rospoel. 1699-1793 ”

De straatnaam verwijst dus niet naar rotsen.

Ook in Bertem aan de andere kant van de E314 
is er Rotspoelstraat.

Ferraris Vandermaelen

https://goo.gl/maps/1ibMahmfUMdofDFg9
https://goo.gl/maps/bQL64v2rt3kD5gjK7
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/xml/eadid/BE-A0518_104297_104557_DUT


Kaart Keibergstraat
Informatie
© Foto’s Bert Brijs

Leuven - Heverlee, Keibergstraat

https://goo.gl/maps/dGRuV49DWX4hxjK8A


Kaart Steengroevenlaan
Informatie Pers. mededelingen : Kathia Glabeke, Julien Debontridder, Bert Brijs
© Foto’s Hugo Bender

Leuven - Heverlee, Steengroevenlaan
De benaming Steengroevenlaan werd in 1998 toegekend en 
verwijst naar een vroegere winning van witte zandsteen die 
zich situeert in de Bredeweg in de wijk Egenhoven. De straat 
ligt op de verbinding tussen de steengroeve en de stad 
Leuven.  Op het einde wordt het een pad dat onder de Koning 
Boudwijnlaan doorloopt en aansluit op de Groenveldstraat.

.

https://goo.gl/maps/XA6tiUCkLdempoNE7


Kaart Bredeweg
Informatie Pers. mededelingen : Julien Debontridder, Bert Brijs
© Foto’s Hugo Bender

Leuven - Heverlee, Bredeweg
De steengroeven in de Bredeweg zijn nog te herkennen 
aan de steile flank naast het onverharde deel van de 
straat.  Door de begroeiing is het wel moeilijk herkenbaar 
op de foto.

https://goo.gl/maps/G6BD4XwhqndXBP2s7


Kaart Groenveldstraat
Informatie Pers. mededelingen Kathia Glabeke
© Foto’s Hugo Bender

Leuven - Heverlee, Groenveldstraat

De ‘Groenveldstraat’ is een verbastering van ‘Groefveldstraat’ 
en houdt verband met een zandgroeve en steenbakkerij die 
vanaf 1910 actief waren langs de Tervuursesteenweg.  Er waren 
ook steenbakkerijen aan de Naamsesteenweg.  Binnen de 
Leuvense ring zijn nog niet straten die naar de steengroeve aan 
de Bredeweg verwijzen.

https://goo.gl/maps/XRiMRReZ3LQkwbZR8


Kaart Saffranenbergstraat
Informatie Pers. mededelingen Kathia Glabeke
© Foto’s Hugo Bender

Leuven - Heverlee, Saffranenbergstraat

De straatnaam verwijst naar het saffraankleurige zand/zavel 
dat hier in een groeve opgegraven werd.

https://goo.gl/maps/XoZEkywZhNctzWby6


Kaart Stenenkruis
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Leuven - Heverlee, Stenenkruis

https://goo.gl/maps/zmGJRhwMXy5TACAu8


Kaart Zavelstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Leuven - Kessel-Lo, Zavelstraat 

De Zavelstraat is het verlengde van de gelijknamige straat in 
Lubbeek-Pellenberg.

https://goo.gl/maps/mVe158J33eixkNMf6
http://straat.mineralogie.be/P_VlaamsBrabant/VlB_Lubbeek.pdf


Kaart Veldovenweg
Informatie Kasteeldomein Maisin - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Leuven - Kessel-Lo, Veldovenweg 
In de eerste helft van de 18de eeuw stond een 
veldoven in de omgeving van het 19de eeuwse
domein Maisin.  De klei werd op de hellingen van de 
Lo- en Predikherenberg ontgonnen.  De straat heette 
vroeger ‘Kareelweg’.

https://goo.gl/maps/HgmukQBQBLX9dM1h8
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/307553


Kaart Steenbakkerijstraat
Informatie Kasteeldomein Maisin - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Leuven - Kessel-Lo, Steenbakkerijstraat 
In de omgeving waren in de 19de eeuw 
talrijke steenbakkerijen, ‘Briqueteries’ 
op de kaart Vandermaelen 1846-1854.

Vandermaelenkaart
1 Steenbakkerijstraat
2 Veldovenweg
3 Tiggelpad
4 Fab de Pannes et 
carreaux

2

3

1

4

https://goo.gl/maps/KpEf4yLmmv1aTES36
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/307553


Kaart Steenbakkerspad
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Leuven - Kessel-Lo, Steenbakkerspad

Het Steenbakkerspad loopt door de 
woonwijk van de Steenbakkerijstraat 
tot de Platte Lostraat.

https://goo.gl/maps/dYsW49G9uDehqGxt8


Kaart Tiggelpad
Informatie Tiggelpad
© Foto’s Hugo Bender

Leuven - Kessel-Lo, Tiggelpad
De kleihoudende leemlagen op de heuvelflanken werden 
zeker vanaf de 14de eeuw gebruikt voor de productie van 
bakstenen en daktegels. De oude straatnaam Tiggelweg
(latere Grensstraat) verwijst hier naar.  Een tiggel is een platte 
baksteen of dakpan.  Het Tiggelpad loopt tussen Predikheren-
en Sint-Martinusberg.

https://goo.gl/maps/h8tfkM4gQRYjTeDF9
https://www.streetdir.be/nl-BE/Vlaams-Brabant/Leuven/Leuven/Kessel-Lo/Strassen/Tiggelpad/


Kaart Blauwputplein
Informatie Pers. mededelingen Kathia Glabeke
© Foto’s Hugo Bender

Leuven - Kessel-Lo, Blauwputplein

Blauwput is de naam van de stadswijk en verwijst naar de 
blauwe hardsteen die aan de waterput bij de parochiekapel 
is gebruikt.

https://goo.gl/maps/uWQgPCUSfBed6QuC9


Kaart Koperslagerij
Mineraal koper
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Leuven - Kessel-Lo, Koperslagerij

De koperslagerij was onderdeel van voormalige ‘Centrale 
werkplaatsen’ van de NMBS.

Zuiver (gedegen) koper komt in de koperertsen voor, maar de 
voornaamste ertsen zijn kopersulfiden, -oxiden en –
carbonaten.

https://goo.gl/maps/zkuJb48cRVfebTA87
https://www.mindat.org/min-1209.html
https://www.mindat.org/min-1209.html


Kaart Roeselbergdal
Mineraal ijzer
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Leuven - Wilsele, Roeselbergdal
‘Roesel’ verwijst naar de ijzerzandsteen die hier 
voorkomt.  Zie ook het Roeseveld in Herent. 

https://goo.gl/maps/t4YrBja2R8AEXZqq7
https://www.mindat.org/min-2047.html
http://straat.mineralogie.be/P_VlaamsBrabant/VlB_Herent.pdf


Kaart Zavelputstraat
Informatie
© Foto’s Bert Brijs

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

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


Kaart Steenakkerstraat
Informatie Pers. mededelingen : Kathia Glabeke
© Foto’s Hugo Bender

Leuven - Wijgmaal, Steenakkerstraat
Het zou kunnen dat de straatnaam verwijst naar de kalkzandsteen 
in de bodem (er is hier ook een soort getuigenheuvel), maar even 
goed slaat het op een bewerkt stuk grond en verwijst “akker” 
naar een oude oppervlaktemaat.

https://goo.gl/maps/S4A8yoz5oUAFitJs8
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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

Leuven
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http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
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