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3270 Scherpenheuvel IJzerlaan Ijzer - rivier ijzer

3270 Scherpenheuvel Stenenmolenstraat schijn - steen

3271 Keiberg IJsbergstraat mineraal ijs

3271 Keiberg Keibergsvoetweg kei

3271 Averbode Op 't Zand zand

3271 Averbode Zandstraat zand

3272 Testelt Leemstraat leem

3272 Testelt Zavelbeemden zavel

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/nB9BJVjZRbahKZSt5
https://goo.gl/maps/i7FNRQrNJXtCDM2t5
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://goo.gl/maps/NKEprf6k7oRhQqs69
https://goo.gl/maps/fvH1t9mi67b2PmeX9
https://www.mindat.org/min-2001.html
https://goo.gl/maps/6pp2vsPRKthTcoVk6
https://goo.gl/maps/4vtb3n93fUopBstw5
https://goo.gl/maps/JM8ABbbGBZffikzQ7
https://goo.gl/maps/8h8q5SA4Zb4YJ7EA6
https://goo.gl/maps/gz2qXyqfPZ6TfBWZ7


Kaart IJzerlaan
Mineraal ijzer
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Scherpenheuvel-Zichem – Scherpenheuvel, IJzerlaan
De straatnaam IJzerlaan verwijst naar de rivier en niet naar het 
mineraal ijzer. Ook de naburige straten verwijzen naar rivieren : 
Schelde-, Demer- en Dijlelaan.

Zuiver ijzer is een zeldzaamheid in de aardkorst maar is 
hoofdbestanddeel van de ijzermeteorieten.

https://goo.gl/maps/i7FNRQrNJXtCDM2t5
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://www.mindat.org/min-2047.html


Kaart Stenenmolenstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Scherpenheuvel-Zichem – Scherpenheuvel, Stenenmolenstraat

https://goo.gl/maps/NKEprf6k7oRhQqs69


Kaart IJsbergstraat
Mineraal ijs
Informatie IJs - deel 1, Geonieuws januari 2012 en  IJs - deel 2, Geonieuws februari 2012
© Foto’s Hugo Bender

Scherpenheuvel-Zichem – Keiberg, IJsbergstraat
Sneeuw en ijs zijn bevroren kristallijn water. 
IJs is dus echt mineraal, maar wel moeilijk te 
bewaren.

Alles over ijs lees je in : IJs - deel 1, 
Geonieuws 2012 en  IJs - deel 2, Geonieuws 
2012.

https://goo.gl/maps/fvH1t9mi67b2PmeX9
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://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 Keibergsvoetweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Scherpenheuvel-Zichem – Keiberg, Keibergsvoetweg

https://goo.gl/maps/6pp2vsPRKthTcoVk6


Kaart Op 't Zand
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Scherpenheuvel-Zichem – Averbode, Op ‘t Zand

https://goo.gl/maps/4vtb3n93fUopBstw5


Kaart Zandstraat
Informatie Sint-Barbarakapel - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Scherpenheuvel-Zichem – Averbode, Zandstraat
Op het einde van de Zandstraat staat de Sint-Barbarakapel in de vorm 
van een mijnwerkerslamp met 3 Sint-Barbarastandbeelden. Zij is o.a. 
patroonheilige van de mijnwerkers.

https://goo.gl/maps/JM8ABbbGBZffikzQ7
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/213181


Kaart Leemstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Scherpenheuvel-Zichem – Testelt, Leemstraat

https://goo.gl/maps/8h8q5SA4Zb4YJ7EA6


Kaart Zavelbeemden
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Scherpenheuvel-Zichem – Testelt, Zavelbeemden

https://goo.gl/maps/gz2qXyqfPZ6TfBWZ7
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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

Scherpenheuvel-Zichem

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

