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Schijn-mineralogische straatnamen

Buiten de straatnamen die naar mineralen, edelstenen, gesteenten, mineralogen etc verwijzen, zijn er ook 
straten die schijnbaar een mineralogische naam hebben maar eigenlijk naar iets heel anders verwijzen.

Toppers in deze categorie zijn in Vlaanderen :

• Ijzerstraat (26) en Ijzerlaan (7) die meestal -maar niet altijd !- naar de rivier Ijzer verwijzen en niet direct 
naar het metaal ijzer (Fe).  Over de naamgeving van de rivier is er wel geen eensgezindheid !

• Ijzerenwegstraat (14) en Ijzerweg (4) die verband houden met de spoorweg

• Stenenbrug (3)

• Allerlei vogels en planten : Goud-vinkstraat (7), Goud-vinklaan (5), Goud-vinkenlaan (3), 
Goudenregenstraat/laan (12), Zilver-vosstraat/laan/dreef (3), Zilver-berkstraat/laan (6), 
Kwikstaartstraat/laan (11)

• Verbasterde namen : Koperstraat, Tinstraat, Koraalplaats

Meer voorbeelden op volgende pagina’s.



Antwerpen, Ijzerlaan
In dezelfde buurt zijn er buiten de Ijzerlaan een hele reeks straten die naar 
Belgische rivieren genoemd zijn (Maasstraat, Samberstraat, Rupelstraat, 
…).

Over de naamgeving van de rivier “Ijzer” is er geen eensgezindheid (zie 
referentie) :

“ ‘IJzer’ een zeer oude, Keltische oorsprong. De oudste vermelding komt 
voor in een oorkonde van 840: ‘In sinum qui vocatur Isere Portus’. In de 
volgende driehonderd jaar duiken tientallen varianten op: Isera (867), 
Iserae (893), Isere (961), Ysaram (1091), Ysara (1183). (…) Het eerste 
gedeelte, ‘Yser’, ‘Ysar’, zou in het Oud-Keltisch ‘klaar’ of ‘helder’ betekenen. 
(…)

Bepaalde etymologen menen dat de naamgeving Isera teruggaat tot 5 à 
6.000 jaar geleden en een adjectief is dat ‘vuurkleurig, rood of bruin’ zou 
betekenen, verwijzend naar ijzerhoudende zandsteen. De eerste vermelding 
van de rivier in een Nederlandstalige tekst dateert uit 1303: ‘den Ysere’. In 
1818 verschijnt voor het eerst de naam ‘IJzer’. “

Dus misschien toch een echte mineralogische straat ?
Kaart https://goo.gl/maps/FoWGMzi4euGF9wDo6
Informatie https://web.archive.org/web/20040928014709/http://viwc.lin.vlaanderen.be/water/pdf/onderzoek/330.pdf ijzer
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/FoWGMzi4euGF9wDo6
https://web.archive.org/web/20040928014709/http://viwc.lin.vlaanderen.be/water/pdf/onderzoek/330.pdf
https://www.mindat.org/min-2047.html


Mechelen, Ijzerstraat

In de buurt van de Ijzerstraat is er ook een 
Leiestraat en een Ieperleestraat.  De 
straatnaam verwijst dus naar de stroom 
‘Ijzer’ in West-Vlaanderen.

Kaart https://goo.gl/maps/KhH67cjE8P7vvUEZ9
Mineraal ijzer
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/KhH67cjE8P7vvUEZ9
https://www.mindat.org/min-2047.html


Beveren, Ijzerstraat

De vroegere benaming van de Ijzerstraat was 
Elststraat (Zie RAG. PAR 187, nr. 1, Kerkslaper 
Melsele, 1460) en (GAB, Melsele, Slaper van 
de H. Geest, 1600).

De naamswijziging naar Iserstrate is gebeurd 
tussen 1600 en 1679 (GAB, Melsele, Slaper 
van de H. Geest, 1679).

In de atlas van Manderschaidt (1750) is de 
IJzerstraat reeds vermeld en afgebeeld.

Kaart https://goo.gl/maps/kvy83ynqBMcoH38y8
Informatie Pers. mededeling Kevin Poschet, Freddy Buys, Aurèle De Witte, Kevin Poschet http://www.landvanbeveren.be ijzer
© Foto’s http://www.landvanbeveren.be

1400

1600

1679

https://goo.gl/maps/kvy83ynqBMcoH38y8
http://www.landvanbeveren.be/
https://www.mindat.org/min-2047.html
http://www.landvanbeveren.be/


Kaart https://goo.gl/maps/jPYrE6gKPefckvxa9
Mineraal ijzer
© Foto’s Hugo Bender

Kalmthout, Ijzerenwegstraat

2x de ijzerenweg in beeld …

https://goo.gl/maps/jPYrE6gKPefckvxa9
https://www.mindat.org/min-2047.html


Kaart https://goo.gl/maps/e34xM7dZeC59f2Ys7
Mineraal ijzer
© Foto’s Hugo Bender

Antwerpen - Zandvliet, Ijzerenwegstraat

https://goo.gl/maps/e34xM7dZeC59f2Ys7
https://www.mindat.org/min-2047.html


Kaart https://goo.gl/maps/PFpyPm8bKuvzpbgt7
Informatie 4 04 - Genealogische wandeling De Keyserlei & Borgerhout.pdf
© Foto’s Hugo Bender

Antwerpen – Borgerhout, Stenenbrug

De naam Stenenbrug verwijst naar de stenen brug over de 
Herentalsevaart : zie genealogische wandeling 10 juni 2018 

“ De zuidelijke gemeentegrens met Berchem wordt gevormd door de 
“Herentalse Vaart”, het smalle kanaal dat sinds 1486 zuiver water uit 
de bovenloop van de Grote Schijn naar de brouwerijen in Antwerpen 
aanvoert. Ook de Blekerij haalde zuiver water uit de vaart en voerde 
het vervuilde water af via de Potvliet, die daarom ook de “Vuilbeek” 
genoemd werd, en die de westelijke grens met Antwerpen vormt. De 
Potvliet loopt nu volledig ondergronds. De Herentalse Vaart loopt 
nog steeds als een open waterloop door het Rivierenhof en gaat dan 
ondergronds langs de Stenen Brug (!) en onder de Luitenant 
Lippenslaan, onder de Ring door, onder de Plantijn en Moretuslei en 
onder het Blauwtorenplein en de Wapper naar de Meir. Tot aan de 
bouw van de Noord-Zuid treinverbinding voedde de Vaart de grote 
vijver van het stadspark. Nu is de vaart ter hoogte van de spoorweg 
onderbroken en wordt de vijver gevoed door het regenwater dat op 
de daken en op de grote koepel van het Centraal Station wordt 
opgevangen. “ ( foto’s van de brug op pagina 23 )

https://goo.gl/maps/PFpyPm8bKuvzpbgt7


Kaart https://goo.gl/maps/C9gRUFxzvLoVLSnH7
Informatie https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/944
© Foto’s Hugo Bender

Antwerpen - Centrum, Keistraat

De oorspronkelijke straatnaam was ‘Kijfstraat’ (1585).  Einde 
18de eeuw werd dit Keistraat.

https://goo.gl/maps/C9gRUFxzvLoVLSnH7
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/944


Kaart https://goo.gl/maps/UDqG8of9sQKfbGdG9
Informatie https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/217037
© Foto’s Hugo Bender

Antwerpen - Noord, Klamperstraat

Een klamper is een roofvogel, de straatnaam verwijst niet naar 
klampsteen.  De vierkante schoorsteen behoorde tot de 
margarinefabriek die hier einde 19de eeuw gevestigd was.

https://goo.gl/maps/UDqG8of9sQKfbGdG9
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/217037


Kaart https://goo.gl/maps/uZvHPHNXP3nhz4sK6
Informatie Pers. mededeling Alfons Vekemans, http://www.bloggen.be/heemkringputte/ tin
© Foto’s Hugo Bender

Putte, Tinstraat

De straatnaam is een 
verbastering van de oudere 
benaming Tuinstraete en heeft 
dus niets met het metaal tin 
(Sn) te doen !

https://goo.gl/maps/uZvHPHNXP3nhz4sK6
http://www.bloggen.be/heemkringputte/
https://www.mindat.org/min-3965.html


Kaart https://goo.gl/maps/4n5CjgH4UntRrt157
Informatie Pers. mededeling Albert Haelemeersch koper
© Foto’s

Sint-Martens-Latem, Koperstraat

https://goo.gl/maps/4n5CjgH4UntRrt157
https://www.mindat.org/min-1209.html


Kaart https://goo.gl/maps/PSBrYcx7a1v1bfBSA
Informatie http://www.ebru.be/n/0000/brussel-1000-zilverstraat.html zilver
© Foto’s Bert Brijs

Brussel (1000), Zilverstraat

De Zilverstraat (rue d’Argent) werd reeds in de 14de eeuw 
vermeld als Sylvesterstraat, later Sylverstraat. De huidige 
naam is dus een verbastering !

https://goo.gl/maps/PSBrYcx7a1v1bfBSA
http://www.ebru.be/n/0000/brussel-1000-zilverstraat.html
https://www.mindat.org/min-3664.html


Kaart https://goo.gl/maps/9o4frjyE9sS9gEkNA
Informatie Pers. mededeling Johan Mortelmans, Walter Janssens zilver
© Foto’s Hugo Bender

Borsbeek, Zilveren Hoek

De straatnaam verwijst naar de herberg Zilveren Hoek die op 
de hoek stond van Akkerdonckstraat en de Jan 
Goovaertsstraat.  De herberg werd in 1962 gesloopt.

Mogelijk verwijst ‘zilveren’ naar de witgekalkte muren die 
schitterden bij fel zonlicht.

Foto 1930

Herberg
|

https://goo.gl/maps/9o4frjyE9sS9gEkNA
https://www.mindat.org/min-3664.html


Kaart https://goo.gl/maps/pFFTEwJ2w7Q7Xrr56
Mineraal zilver
© Foto’s Hugo Bender

Kapellen, Zilverenhoeklaan

De benaming Zilverenhoek komt op 
heel wat plaatsen voor, maar 
verwijst naar de kleur/schittering 
en niet naar zilver.

https://goo.gl/maps/pFFTEwJ2w7Q7Xrr56
https://www.mindat.org/min-3664.html


Kaart https://goo.gl/maps/drSwV2HoUrUMsAMS7
Informatie Pers. mededeling Ludo Peeters, https://7thheaven.be/turninum/
© Foto’s Hugo Bender

Antwerpen – Deurne, Koraalplaats

De naam Koraalplaats verwijst naar de 
"Choralen" of het zangkoor van de Antwerpse 
kathedraal die eigenaar waren van een 
langgevelhoeve die door hen in 1493 verpacht 
was aan ene Peter Van Hulsthout de Oudere en 
die in feite terug te voeren is op de huisjes nr 1-
2-3 waar nu het VolXmuseum Turninum
gevestigd is. 

Het plaatsje kreeg de naam Koraalplaats 
verwijzend naar dit oude zangkoor. In de 
volksmond noemde men het soms ook "de 
creolenberg" omdat het niveau iets hoger ligt 
dan de omgeving (+ 9 m).

https://goo.gl/maps/drSwV2HoUrUMsAMS7
https://7thheaven.be/turninum/


Kaart https://goo.gl/maps/g1JER3msuzHs5KKh9
Informatie Pers. mededeling Sara Vande Populiere www.denasthalle.be
© Foto’s

Halle, Zinkstraat

Zink in de straatnaam Zinkstraat verwijst naar een put in het 
landschap, dus niet naar het metaal zink (Zn).

https://goo.gl/maps/g1JER3msuzHs5KKh9
http://www.denasthalle.be/


Aartselaar, Zinkvalstraat

Een Sincfal (of Zinkval) is een gebied van stroomgeulen en 
schorren.  De Zinkvalstraat verwijst dus niet naar zink.

Kaart https://goo.gl/maps/K9VdQh7dV8tKJJ8A7
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/K9VdQh7dV8tKJJ8A7


Hemiksem, Zinkvallaan

Een Sincfal (of Zinkval) is een gebied van stroomgeulen en 
schorren.  De Zinkvallaan verwijst dus niet naar zink.

Kaart https://goo.gl/maps/uEB3pcLQvxH7VqjQ6
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

https://goo.gl/maps/uEB3pcLQvxH7VqjQ6


Kaart https://goo.gl/maps/TuE6jBNAwgaReMfx6
Informatie http://polderstad.be/wp/verklaring-straatnamen/
© Foto’s Rik Dillen

Hoboken, Zandweellaan

De Zandweel was een vijver die lag tegen 
de Scheldedijk aan het einde van de 
Scheldelei. Deze vijver vinden we reeds in 
de polderrekening van 12.05.1701 als 
“gegraven Dilft beginnende van ’t 
Botermelck sfatie tot in de Sant Wiel”.

De Zandweel was evenals de meeste welen 
een overblijfsel van een overstroming.

https://goo.gl/maps/TuE6jBNAwgaReMfx6
http://polderstad.be/wp/verklaring-straatnamen/


Kaart https://goo.gl/maps/snTnaSDxQgQvHRSG6
Informatie https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/13687
© Foto’s Hugo Bender

Kontich, Blauwesteenstraat

De Blauwesteenstraat in Kontich is meer een 
wijk dan een straatnaam en situeert zich zowel 
in de woonwijk en de KMO zone aan beide 
kanten van de Koningin Astridlaan.

De naam verwijst naar een leenhoeve in de 
13de eeuw en een kasteeltje vanaf de 15de

eeuw.  Of ‘blauwesteen’ in de huidige betekenis 
van het woord op te vatten is, is niet zeker.

https://goo.gl/maps/snTnaSDxQgQvHRSG6
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/13687


Kaart https://goo.gl/maps/Hs7vMfvFJK92RvZk8
Informatie Henry De Bondt, Heemkundige kring Scella
© Foto’s Hugo Bender

Schelle, Steenwinkelstraat

De Steenwinkelstraat is genoemd naar ‘Jan van 
Steenwinckel’ die daar in de 16de eeuw een kasteeltje bezat.

https://goo.gl/maps/Hs7vMfvFJK92RvZk8


Kaart https://goo.gl/maps/axNiiv92oFHoezzQ8
Informatie Pers. mededeling Freddy Vanderschrieck
© Foto’s Bert Brijs

Kortenberg - Everberg

d

https://goo.gl/maps/axNiiv92oFHoezzQ8


Kaart https://goo.gl/maps/1ibMahmfUMdofDFg9
Informatie https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/xml/eadid/BE-A0518_104297_104557_DUT
© Foto’s Bert Brijs

Leuven - Heverlee, Rotspoelstraat en -weg
De Rotspoelstraat (en –weg) zou men kunnen 
lezen als Rots-poelstraat, maar …

op de Ferraris kaart (1771) staat Cte Rospoel
zonder ‘t’.  Pas op de kaarten van Pops (1842-79) 
en Vandermaelen (1846-54) verschijnt er een ‘t’ 
in Fe de Rotspoel en ‘Het Rots poel veld’.

De naam Rospoel komt voor het eerst voor in 
1473 :
“ Lijst van de goederen die ressorteren onder het 
leen Raesborne of Rospoel, door Jan van 
Winckele op 21 april 1473 gekocht; akten 
hierover. 1632-1780. “
en “ Documenten m.b.t. de hoeve Raesborne of 
Rospoel. 1699-1793 ”

De straatnaam verwijst dus niet naar rotsen.

Ook in Bertem aan de andere kant van de E314 
is er Rotspoelstraat.

Ferraris Vandermaelen

https://goo.gl/maps/1ibMahmfUMdofDFg9
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/xml/eadid/BE-A0518_104297_104557_DUT


Kaart https://goo.gl/maps/q1w6VJVrY2tEx2fX8
Informatie
© Foto’s Bert Brijs

Bertem, Rotspoelstraat

Zie oorsprong van de benaming bij Leuven – Heverlee, 
Rotspoelstraat en -weg

https://goo.gl/maps/q1w6VJVrY2tEx2fX8


Kaart https://goo.gl/maps/grAvsZdVKS62PMgB9
Mineraal kwik
© Foto’s Bert Brijs

Kortenberg - Everberg, Kwikstraat

Kwikstraat verwijst naar de kwikstaart en 
niet naar kwik, Hg

https://goo.gl/maps/grAvsZdVKS62PMgB9
https://www.mindat.org/min-2647.html


Uw informatie

Misschien woon je wel in een ‘schijnbaar-mineralogische straat' ? of is er een in uw buurt ?

Stuur eens een foto naar mka@minerant.org van het straatnaambord en van de straat en 
indien gekend ook een woordje uitleg over de oorsprong van de benaming ?

Benieuwd wat er in jullie buurt te zien is !

mailto:mka@minerant.org

