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De oorsprong van de gemeentenaam Rotselaar zou zijn "laar 
van Hrosda". Een laar is een open plek in een bos geschikt om 
in te leven en vee te houden, en Hrosda is een mannelijke 
Germaanse naam. 
De gemeentenaam verwijst dus niet naar rotsen, alhoewel die 
in deze streek als ijzerzandsteen veel voorkomen, o.a. ontsloten 
door 3 historische steengroeven in de Wijngaardberg.

3110 Rotselaar Zandstraat zand

3110 Heikant Kleistraat klei

3111 Wezemaal Kareelovenstraat steenbakkerij

3111 Wezemaal Pad naar 't Heilig Hart steen- & mergelgroeve

3111 Wezemaal Stenenmuurstraat schijn - steen

3111 Everveld IJzerertsspoor ijzerverwerking ijzer

3111 Everveld Stenenkruisbosweg schijn - steen

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/L44th286Xn3KzRaW6
https://nl.qaz.wiki/wiki/Rotselaar
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/21196
https://goo.gl/maps/jb4xVHPL1aZQgQ1C9
https://goo.gl/maps/TiGBybikZyRK7yGK7
https://goo.gl/maps/jGbJ9FePKjg16wDb6
https://goo.gl/maps/7BDDVNYka6Z4fDmGA
https://goo.gl/maps/7gZHPRRRsmj6mRQk9
https://goo.gl/maps/8Lx3vJuN4TQ2p8E86
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://goo.gl/maps/Me9814ZyX3fQeBPF6


Kaart Zandstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Rotselaar, Zandstraat

https://goo.gl/maps/jb4xVHPL1aZQgQ1C9


Kaart Kleistraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Rotselaar - Heikant, Kleistraat

https://goo.gl/maps/TiGBybikZyRK7yGK7


Kaart Kareelovenstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Rotselaar - Wezemaal, Kareelovenstraat

https://goo.gl/maps/jGbJ9FePKjg16wDb6


Kaart Pad naar 't Heilig Hart
Informatie Holle weg bij steengroeve – Erfgoed

Ijzerzandsteengroeve 1 - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Rotselaar - Wezemaal, Pad naar ‘t Heilig Hart & IJzerzandsteengroeve
De ijzerzandsteengroeve naast het beeld van het Heilig Hart op de 
Wijngaardberg behoorde toe aan de heer van Wezemaal samen met 
twee andere steengroeven op de berg. 

Holle wegen zoals dit pad komen in de buurt van de steengroeven 
frequent voor en zijn gevormd door het aan en af rijden van wagens 
gedurende decennia. 

De Vandermaelenkaart is de eerste topografische kaart waarin de 
weg vermeld wordt. Het was een belangrijke verbinding tussen het 
dorp enerzijds en de voormalige windmolen en de ijzerzandsteen-
groeve anderzijds op de Wijngaardberg. 

De ontginning van de roestbruine stenen was belangrijk voor het 
bouwen van religieuze en burgerlijke gebouwen. Deze steengroeve 
behoorde toe aan de heer van Wezemaal, in de 17de tot midden 19de

eeuw was dit de familie d'Ursel. De groeve nabij het Heilig Hartbeeld 
werd in de 20ste eeuw voor een laatste keer heropend voor een 
grootschalige restauratie van de kerk (1960-1964).

https://goo.gl/maps/7BDDVNYka6Z4fDmGA
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/305234
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/305206


Kaart Stenenmuurstraat
Informatie Wijnmuur - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Rotselaar - Wezemaal, Stenenmuurstraat

brokken ijzerzandsteen langs de weg

De Wijnmuur is 1546 
m lang, opgebouwd uit 
ijzerzandsteen.  Het is 
een relict van een 30 
ha grote wijngaard uit 
de periode 1814-1845.

https://goo.gl/maps/7gZHPRRRsmj6mRQk9
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/200168


Kaart IJzerertsspoor
Mineraal ijzer
Informatie IJzerzandsteen een ijzersterke troef voor Noord-Hageland – Regionaal landschap Noord-Hageland
© Foto’s Hugo Bender

Rotselaar - Everveld, IJzerertsspoor

Op de nabij gelegen Middelberg (IJzerenberg) 
werd vanaf 1931 ijzerzandsteen ontgonnen 
als ijzererts door de ‘Société des Usines et 
Mines de fer de Gelrode’.  De stenen werden 
ter plekke gesmolten en daarna per trein naar 
Forges de Clabecq vervoerd.  Een 40 tal 
arbeiders was er aan de slag en ontgon 75-
150 ton per dag.  Het ijzergehalte bleek 
echter onrendabel en reeds in 1938 werden 
de boeken gesloten.

https://goo.gl/maps/8Lx3vJuN4TQ2p8E86
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://www.rlnh.be/sites/default/files/DEF_RLNH_ijzerzandsteen_low.pdf


Kaart Stenenkruisbosweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Rotselaar - Everveld, Stenenkruisbosweg

https://goo.gl/maps/Me9814ZyX3fQeBPF6
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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

Rotselaar

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

