
M
in

er
al

o
gi

sc
h

e 
st

ra
te

n
 –

h
tt

p
:/

/s
tr

aa
t.

m
in

er
al

o
gi

e.
b

e
–

in
fo

 &
 ©

 m
ka

@
m

in
er

an
t.

o
rg Mineralogische straten in Overijse

26/12/21

3090 Overijse IJskelderlaan mineraal ijs

3090 Overijse Luxemburglaan naamgever plaats luxembourgiet

3090 Overijse Souffraanstraat zavel

3090 Overijse Mozartlaan naamgever persoon mozartiet

3090 Eizer Aardeweg zand

3090 Halve Steen Robijnlaan mineraal robijn, variëteit van korund

3090 Halve Steen Topaaslaan mineraal topaas

3090 Tombeek Leemveldstraat leem

3090 Tombeek Zavelbergstraat zavel

3090 Tentrappen Steenbakkersweg steenbakkerij

3090 Maleizen Keienstraat kei

3090 Maleizen Kanunniksteen steen

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/PPZYTpEBvzvHj83i6
https://goo.gl/maps/u5KcBNcsyVuLp36F8
https://www.mindat.org/min-2001.html
https://goo.gl/maps/ggCtW3JYXrmBkBRA9
https://www.mindat.org/min-53538.html
https://goo.gl/maps/o2YHHD47KcpKxHkx6
https://goo.gl/maps/GCrwcZN27oQzoihG7
https://www.mindat.org/min-2799.html
https://goo.gl/maps/AUDjz92LS5gBrqSGA
https://goo.gl/maps/y5HVjjRu1CLVJsde8
https://www.mindat.org/min-3473.html
https://goo.gl/maps/A3ziLcBjA947wXQH8
https://www.mindat.org/min-3996.html
https://goo.gl/maps/hpCytXw53TEZJU4y7
https://goo.gl/maps/Yyy3LyUg36eDDPs38
https://goo.gl/maps/DrrZpavuKTqeZE6v7
https://goo.gl/maps/i23sAzCFFCFU6r2Z8
https://goo.gl/maps/zmCb4P91F9AvU8MQ7


Kaart IJskelderlaan
Mineraal ijs
Informatie IJs Geonieuws 2012 ; IJs Geonieuws 2012 ; Kasteeldomein Isque - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Overijse, IJskelderlaan

De straatnaam verwijst naar de voormalige ijskelder van het 
Kasteeldomein van Isque. 

IJs is bevroren water en heeft een kristallijne structuur, zoals 
overduidelijk is in sneeuwvlokjes. IJs is dus een echt mineraal, maar wel 
moeilijk te bewaren ! Lees meer over ijs in : IJs - deel 1, Geonieuws 
2012 en  IJs - deel 2, Geonieuws 2012.

https://goo.gl/maps/u5KcBNcsyVuLp36F8
https://www.mindat.org/min-2001.html
http://www.mineralogie.be/GN-archief/GN2012-01.pdf
http://www.mineralogie.be/GN-archief/GN2012-02.pdf
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/40431
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/40431
https://www.mindat.org/min-2001.html
https://www.mindat.org/min-2001.html
http://www.mineralogie.be/GN-archief/GN2012-01.pdf
http://www.mineralogie.be/GN-archief/GN2012-02.pdf


Kaart Souffraanstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Overijse, Souffraanstraat
De benaming ‘saffraanberg’ komt in Vlaams-Brabant 
in veel straatnamen voor.  Het verwijst naar de 
oranjegele kleur van zavel.

https://goo.gl/maps/o2YHHD47KcpKxHkx6


Kaart Robijnlaan
Mineraal robijn, variëteit van korund
© Foto’s Hugo Bender

Overijse - Halve Steen, Robijnlaan
Robijn is een rode variëteit van het mineraal korund.  Het is 
een aluminiumoxide. 

https://goo.gl/maps/y5HVjjRu1CLVJsde8
https://www.mindat.org/min-3473.html
https://www.mindat.org/min-3473.html
https://www.mindat.org/min-1136.html


Kaart Topaaslaan
Mineraal topaas
Informatie Topaas, Geonieuws juni 1997 Topaas - Geonieuws september 1992
© Foto’s Hugo Bender

Overijse - Halve Steen, Topaaslaan
Het mineraal topaas wordt als edelsteen gebruikt.  Je leest er 
meer over in Topaas, Geonieuws 1997 en Topaas, gemmologie -
Geonieuws 1992 en in het Geonieuws themanummer juni 2020.

Topaas, Spitskoppe, Zuid-Afrika
kristal 1.5 cm, © Paul Van hee

https://goo.gl/maps/A3ziLcBjA947wXQH8
file:///C:/Users/hugo/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/topaas
http://www.mineralogie.be/GN-archief/GN1997-06.pdf
http://www.mineralogie.be/GN-archief/GN1992-07.pdf
file:///C:/Users/hugo/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/topaas
http://www.mineralogie.be/GN-archief/GN1997-06.pdf
http://www.mineralogie.be/GN-archief/GN1992-07.pdf
https://www.minerant.org/MKA/GN.html


Kaart Leemveldstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Overijse - Tombeek, Leemveldstraat

https://goo.gl/maps/hpCytXw53TEZJU4y7


Kaart Zavelbergstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Overijse - Tombeek, Zavelbergstraat

https://goo.gl/maps/Yyy3LyUg36eDDPs38


Kaart Steenbakkersweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Overijse - Tentrappen, Steenbakkersweg

https://goo.gl/maps/DrrZpavuKTqeZE6v7


Kaart Keienstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Overijse - Maleizen, Keienstraat

https://goo.gl/maps/i23sAzCFFCFU6r2Z8


Kaart Kanunniksteen
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Overijse - Maleizen, Kannuniksteen

https://goo.gl/maps/zmCb4P91F9AvU8MQ7
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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

Overijse

26/12/21

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

