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1800 Vilvoorde Klein Steenstraat steen

1800 Zavelstraat zavel

1800 Mergelputstraat steen- & mergelgroeve

1800 Kleine Veldovenweg steenbakkerij

1800 Veldovenweg steenbakkerij

1800 Kareelerf kareel

1800 Steenkaai steen

1800 Franklin Rooseveltlaan naamgever persoon rooseveltiet

1800 Luxemburglaan naamgever plaats luxembourgiet
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http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/ibFmnEw1CkqgcY2K9
https://goo.gl/maps/bdfa7Pq6CzuPLDHH8
https://goo.gl/maps/BKtdA57gKM4YjwU99
https://goo.gl/maps/riHQXRzEXnu3Thdt6
https://goo.gl/maps/t8oQ9dEfycW95gMQ6
https://goo.gl/maps/rP9WrB4AD5EsP6Eq9
https://goo.gl/maps/H1sAaeUjCgQ4g1BYA
https://goo.gl/maps/Mp5q1Dwm2PQNnqpD6
https://www.mindat.org/min-3444.html
https://goo.gl/maps/Gysf89j7q5hpdhmZ8
https://www.mindat.org/min-53538.html
https://goo.gl/maps/pbjj5QGnKrxdG21u8
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1800 Houtem Aardestraat zand

1800 Houtem Aardepad zand

1800 Houtem Keiput kei

1800 Houtem Keiputvoetweg kei

1800 Houtem Steenmolenvoetweg schijn - steen

1800 Koningslo Aardebergstraat schijn - zand, zavel

1800 Koningslo Steenstraat steen

1800 Koningslo Amazonenlaan naamgever plaats amazoniet, variëteit van 
microclien
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http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/AYvuSXMDUuFR1se49
https://goo.gl/maps/PhxkgReJeD8ymJ9T8
https://goo.gl/maps/fjzn8RNwaK1AXBgDA
https://goo.gl/maps/LYVWHcsbMkv7kEcH7
https://goo.gl/maps/NDd2Nv1as6Y5o7kW6
https://goo.gl/maps/HNLM16i8TSwp6j4w7
https://goo.gl/maps/wx1TgAtJfcV8uNbk8
https://goo.gl/maps/CUCifF2eMK1cTR957
https://www.mindat.org/min-184.html
https://goo.gl/maps/pbjj5QGnKrxdG21u8


Kaart Klein Steenstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Vilvoorde, Klein Steenstraat

https://goo.gl/maps/ibFmnEw1CkqgcY2K9


Kaart Zavelstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Vilvoorde, Zavelstraat

https://goo.gl/maps/bdfa7Pq6CzuPLDHH8


Kaart Mergelputstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Vilvoorde, Mergelputstraat

https://goo.gl/maps/BKtdA57gKM4YjwU99


Kaart Kleine Veldovenweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Vilvoorde, Kleine Veldovenweg

https://goo.gl/maps/riHQXRzEXnu3Thdt6


Kaart Veldovenweg
Informatie veldoven
© Foto’s Hugo Bender

Vilvoorde, Veldovenweg 
Een veldoven is een vaak tijdelijke oven met of zonder vaste 
muren voor het bakken van baksteen.

https://goo.gl/maps/t8oQ9dEfycW95gMQ6
https://www.joostdevree.nl/shtmls/veldoven.shtml


Kaart Kareelerf
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Vilvoorde, Kareelerf 
Kareel (of kreel, kareelsteen) is een baksteen en werd 
gebakken in veldoven.

https://goo.gl/maps/rP9WrB4AD5EsP6Eq9


Kaart Steenkaai
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Vilvoorde, Steenkaai

https://goo.gl/maps/H1sAaeUjCgQ4g1BYA


Kaart Franklin Rooseveltlaan
Mineraal rooseveltiet en tetrarooseveltiet
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Vilvoorde, Franklin Rooseveltlaan
De mineralen rooseveltiet en tetrarooseveltiet werden naar 
de Amerikaanse president Franklin Roosevelt genoemd.

https://goo.gl/maps/Mp5q1Dwm2PQNnqpD6
https://www.mindat.org/min-3444.html
https://www.mindat.org/min-3926.html
https://www.mindat.org/min-3444.html
https://www.mindat.org/min-3926.html


Kaart Luxemburglaan
Mineraal luxembourgiet
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Vilvoorde, Luxemburglaan

Het mineraal luxembourgiet werd naar de hoofdstad van het 
Groot-Hertogdom Luxemburg genoemd.  Deze straat 
verwijst zoals andere straten in de buurt naar het land. 

https://goo.gl/maps/Gysf89j7q5hpdhmZ8
https://www.mindat.org/min-53538.html
https://www.mindat.org/min-53538.html


Kaart Aardestraat en Aardepad
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Vilvoorde – Houtem, Aardeweg & Aardepad

https://goo.gl/maps/AYvuSXMDUuFR1se49
https://goo.gl/maps/PhxkgReJeD8ymJ9T8


Kaart Keiput
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Vilvoorde – Houtem, Keiput

https://goo.gl/maps/fjzn8RNwaK1AXBgDA


Kaart Keiputvoetweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Vilvoorde – Houtem, Keiputvoetweg

https://goo.gl/maps/LYVWHcsbMkv7kEcH7


Kaart Steenmolenvoetweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Vilvoorde – Houtem, Steenmolenvoetweg
Op de Ferraris kaart (1771-78) staat de boerderij ‘Steenblock’ 
aangeduid, wat ook terug te vinden is op de Popp kaart (1842-
79) waarop de weg ‘Steenmolenvoetweg’ heet.

Popp kaart (1842-79) 

https://goo.gl/maps/NDd2Nv1as6Y5o7kW6


Kaart Aardebergstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Vilvoorde - Koningslo, Aardebergstraat

https://goo.gl/maps/HNLM16i8TSwp6j4w7


Kaart Steenstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Vilvoorde - Koningslo, Steenstraat 
De benaming ‘Steen Straet’ komt voor op de 
Popp kaarten (1842-79), het oostelijk deel van 
de straat staat al op de Villaret kaart (1745-48).

Popp kaarten (1842-79)

https://goo.gl/maps/wx1TgAtJfcV8uNbk8


Kaart Amazonenlaan
Mineraal amazoniet, variëteit van microclien
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Vilvoorde - Koningslo, Amazonenlaan
Amazoniet is een groene edelsteenvariëteit van het mineraal microclien.  Het is 
genoemd naar de Amazonerivier (Brazilië).  

Of de straatnaam verwijst naar het Amazone gebied dan wel naar een 
paardrijdster is niet duidelijk, ook niet uit de context van de straatnamen in de 
buurt.

https://goo.gl/maps/CUCifF2eMK1cTR957
https://www.mindat.org/min-184.html
https://www.mindat.org/min-184.html
https://www.mindat.org/min-2704.html
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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

Vilvoorde

29/04/21

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

