
Wandeling van de Landelijke Gilde Eigenbilzen. 

Afstand 5 kilometer. 
 

We vertrekken in de Schaaienbosstraat aan 

het kruispunt met de Vossenkuilstraat.  Daar 

staat een mooie bank geplaatst met 

medewerking van de landelijke gilde en een 

groot monument ‘kunst in het dorp.  

 

We wandelen in 

richting van de 

Kerkhoflaan. 

Aan de linkerkant naast de kerkhofmuur loopt er een 

wandelpad naar beneden. We volgen dit pad en 

beneden gekomen gaan we over het spoor. 

We blijven terug volgen naar boven, rechtdoor naar de St-Ursulastraat. 

Via de Dorpsstraat gaan we rechts de St-Niklaasstraat in naar de Hartenberg. 

We wandelen op het Julien Schoenaertsplein. Naast de 

Sint Ursula kerk aan onze linkerkant, harmoniezaal 

Aurora recht voor ons en zaal Hartenberg links van ons. 

We gaan rechts naar boven naast de gemeentezaal 

Hartenberg door tot we aan onze linkerkant het wegeltje 

genaamd ‘Peerput’ zien. 

 

We wandelen dit wegeltje in en blijven dit altijd volgen, door het Kattekoët en het 

Brielbos tot aan de Braamstraat. Aan de 

Braamstraat gaan we naar links en een honderdtal 

meter verder naar rechts in de Pakeslaan.  We 

blijven de Pakeslaan volgen tot we uitkomen in de 

Beekomstraat. Daar nemen we naar rechts en een 

tiental meter verder terug naar links in het 

Piepelenstraatje. 

We wandelen tot aan de Dorpsstraat die wij 

oversteken tot in de Steenveldstraat. Daar nemen wij het Mereweienpad en zo naar 

de Eikenbeekstraat. Via het Moestuingadske en het Kuipergadske 

naar de Dorpsstraat. 

 

Op het Dorpsplein zien we nog enkele 

monumenten staan waaronder  het 

herinneringsmonument van de oorlogsslachtoffers 

en ook het monument van Eigenbilzen 901. 

 



We gaan naar rechts tot in de Winkelomstraat. 

Deze wandelen we door tot de Eendepoelstraat die 

we links in gaan en zo volgen tot over het spoor. 

 

We zijn dan in de Schaaienbosstraat waar we rechts 

afslaan tot we aan onze linkerkant het 

Waterkuilgadske opmerken. 

 

Via de bunker naar het Waerebergstraatje en zo de 

Vossekuilstraat over, de Veldstraat in om dan door het 

Driesenpad terug te gaan naar de bank einde van de 

wandeling. 

 

 

 

 

Prettige wandeling 


