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In Tervuren bevindt zich het AfricaMuseum met een grote 
collectie mineralen, fossielen en gesteenten uit Centraal-Afrika.

Malachiet, Katanga, 
collectie AfricaMuseum
© Hugo Bender

3080 Tervuren Stanleylaan naamgever persoon stanleyiet

3080 Tervuren Livingstonelaan naamgever persoon livingstoniet

3080 Moorsel Steenbakkerijlaan steenbakkerij

3080 Duisburg IJzerstraat schijn - mineraal ijzer

3080 Vossem Keiberg kei

3080 Vossem Kleine Keiberg kei

3080 Vossem Steenputten kleiput (k)leemput

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/NjV4LHgCGW2bR3wy6
https://www.africamuseum.be/
https://www.africamuseum.be/nl/research/collections_libraries/earth_sciences/collections
https://goo.gl/maps/o2vegst5Zb2hENnR7
https://www.mindat.org/min-3746.html
https://goo.gl/maps/UJTc3MjjTFBWcQ6JA
https://www.mindat.org/min-2424.html
https://goo.gl/maps/ATytSNDHfr1se84FA
https://goo.gl/maps/RwCZFV4mrhDJzvTS7
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://goo.gl/maps/KKGN5rqDjpsNQaRE9
https://goo.gl/maps/YZVL4PavK7eMgW4P6
https://goo.gl/maps/6Ptgc3MnqEXfF2Lx5


Kaart Stanleylaan
Mineraal stanleyiet
Informatie Henry Morton Stanley - wikipedia
© Foto’s Hugo Bender

Tervuren, Stanleylaan
Sir Henry Morton Stanley (1841-1904) was journalist en ontdekkingsreiziger 
in Afrika. In 1871 vond hij Dr Livingstone terug aan het Tanganyikameer.  In 
1879-80 nam hij Congo in bezit voor de Belgische koning.

Het mineraal stanleyiet is een blauw-groen sulfaat dat naar hem genoemd 
werd in 1980.

https://goo.gl/maps/o2vegst5Zb2hENnR7
https://www.mindat.org/min-3746.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Henry_Morton_Stanley
https://www.mindat.org/min-3746.html


Kaart Livingstonelaan
Mineraal livingstoniet
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Tervuren, Livingstonelaan
Dr David Livingstone (1813-1873) was ontdekkingsreiziger en missionaris in 
Afrika.

Het mineraal livingstoniet werd 1 jaar na zijn dood naar hem genoemd. Het is 
kwik-antimoon-sulfozout (HgSb4S6S2).

https://goo.gl/maps/UJTc3MjjTFBWcQ6JA
https://www.mindat.org/min-2424.html
https://www.mindat.org/min-2424.html


Kaart Steenbakkerijlaan
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Tervuren - Moorsel, Steenbakkerijlaan

https://goo.gl/maps/ATytSNDHfr1se84FA


Kaart IJzerstraat
Mineraal ijzer
Informatie IJzerstraat - Erfgoed
© Foto’s Hugo Bender

Tervuren - Duisburg, IJzerstraat
De Ijzerstraat verwijst naar het gehucht ‘IJzer’ in Duisburg/ Tervuren 
tegen de grens met Overijse waar het gehucht ‘Eizer’ heet.

De oorsprong van het gehucht is zeer oud, het wordt al vermeld in 
1140. Op de Ferrariskaart van 1770-1778 loopt de straat door een 
landelijk gebied onder de benaming 'H(ame)au Ayser’. 

De straatnaam verwijst dus niet meteen naar het mineraal ijzer. In 
gedegen vorm is dat een zeldzaamheid in de aardkorst maar het is  
hoofdbestanddeel van de ijzermeteorieten.

https://goo.gl/maps/RwCZFV4mrhDJzvTS7
https://www.mindat.org/min-2047.html
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/16880
https://www.mindat.org/min-2047.html


Kaart Keiberg
Informatie
© Foto’s Bert Brijs

Tervuren - Vossem, Keiberg

https://goo.gl/maps/KKGN5rqDjpsNQaRE9


Kaart Kleine Keiberg
Informatie
© Foto’s Bert Brijs

Tervuren - Vossem, Kleine Keiberg

https://goo.gl/maps/YZVL4PavK7eMgW4P6


Kaart Steenputten
Informatie
© Foto’s Bert Brijs

Tervuren - Vossem, Steenputten

https://goo.gl/maps/6Ptgc3MnqEXfF2Lx5
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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

Tervuren

2/11/22

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

