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      De historische straten van Eigenbilzen 

 

Woord vooraf: 

Eerst even wat uitleg om ons over de etymologische paden te begeven. Op zoek 

naar de taalkundige wortels van onze straten, wegen, lanen en paden. 

Straat: het woord straat komt van het Latijnse via strata, wat letterlijk 

άƎŜǇƭŀǾŜƛŘŜ ǿŜƎέ ōŜǘŜƪŜƴŘŜΣ ǎǘǊŀǘŀ ƛǎ ŜǊ ƘŜǘ ǾŜǊƭŜŘŜƴ ŘŜŜƭǿƻƻǊŘ ǾŀƴΦ 

Weg: weg, in de betekenis van baan, is verwant met wegen (zich bewegen). 

hƴŘŜǊ ƛƴǾƭƻŜŘ Ǿŀƴ ƘŜǘ [ŀǘƛƧƴǎŜ άǾƛŀ Ŝƴ ǾŜƘƻέ όƛƪ ǾƻŜǊΣ ƛƪ ǊƛƧŘύ Ŝƴ ƘŜǘ 

CǊŀƴǎŜέǾƻƛŜέƛǎ ƘŜǘ ǿƻƻǊŘ ǿŜƎ ȊƛŎƘ ǎǘƛƭŀŀƴ ōŜƎƛƴƴŜƴ ǘŜ ƻƴǘǿƛƪƪŜƭŜƴ ǘƻǘ ȊƛƧƴ 

ƘǳƛŘƛƎŜ ƻƴǘǿƛƪƪŜƭƛƴƎΦ ²ŀƴƴŜŜǊ ŜǊ ŜŜƴ άǾƛŀέ ƛƴ ŘŜ ōŜǳǊǘ ƭŀƎΣ ƪƻƴ ƳŜƴ ƘƛŜǊƻǇ 

bewegend (eventueel met een kar) ergens naar toe gaan. Denk hier aan het 

woord έǿŀƎŜƴέ Řŀǘ ƻƻƪ Ǿŀƴ ŘŀǘȊŜƭŦŘŜ άǿŜƎŜƴέ ƛǎ ŀŦƎŜƭŜƛŘΦ 

Steeg: een steeg en een steg zijn duidelijk verwant met stijgen. Oorspronkelijk 

ōŜǘŜƪŜƴŘŜ ƘŜǘ aƛŘŘŜƭƴŜŘŜǊƭŀƴŘǎ ǿƻƻǊŘ ά{ǘŜƎŜέ ŜŜƴ άǘǊŀǇέΦ 5Ŝnk aan het 

5ǳƛǘǎŜ ά{ǘŜƛƎέ {ǘŜƎŜƴ Ŝƴ ǎǘŜƎƎŜƴ ǾŜǊǿŜȊŜƴ Řŀƴ ƻƻƪ ƴŀŀǊ ŘŜ ǎƳŀƭƭŜ ǿŜƎŜƴ ŘƛŜ 

naar hoger gelegen dorps - of stadsgedeelten leiden. 

Pad: PŀŘ ƛǎ ǾŜǊǿŀƴǘ ƳŜǘ ƘŜǘ aƛŘŘŜƭƴŜŘŜǊƭŀƴŘǎŜ άǇŜŘŘŜƴέ όǎǘŀǇǇŜƴύΣ Řŀǘ ȊƛŎƘ 

ǿŀŀǊǎŎƘƛƧƴƭƛƧƪ ƳŜǘ ƘŜǘ YŜƭǘƛǎŎƘŜ άōŀǘƘǳέ όslaan) verwant is. Pad zou dan dus 

ǾŜǊǿƛƧȊŜƴ ƴŀŀǊ ŜŜƴ ǿŜƎ ŘƛŜ ƳŜǘ ŘŜ ǾƻŜǘŜƴ άōŜǎƭŀƎŜƴέ ǿŜǊŘΦ aŜǘ ŀƴŘŜǊŜ 

woorden gewoon betreden werd, waardoor de ondergrond hard werd. 

Dreef: DŜ ŘǊŜŜŦ ƛǎ ǾŜǊǿŀƴǘ ƳŜǘ άŘǊƛƧǾŜƴ Ŝƴ ŘǊƛŦǘέΦ hƻƪ ƘƛŜǊ ōŜŘƻŜƭŘŜ ƳŜƴ 

vroeger een landweg waarlangs men het vee van de weide naar het dorp of 

omgekeerd werd gedreven. Zoals ook op een laan ging men er bomen 

ŀŀƴǇƭŀƴǘŜƴΣ ǿŀŀǊŘƻƻǊ ƳŜƴ ȊƻΩƴ ōƻƳŜƴǊƛƧ ȊŜƭŦ ƻƻƪ ŀƭ ǾƭǳƎ ŘǊŜŜŦ ǿŜǊŘ ƎŜƴƻŜƳŘΦ 

Baan: HŜǘ aƛŘŘŜƭƴŜŘŜǊƭŀƴŘǎŜ άōŀƴŜέ Ȋƻǳ ǿŜƭ ŜŜƴǎ ƳŜǘ ōƻŜƴŜƴ verwant kunnen 

zijn, want het verwees naar een άeffen oppervlakteέ, effen vlakte of open 

ǊǳƛƳǘŜΦ 5ŜƴƪŜƴ ǿŜ ōƛƧǾƻƻǊōŜŜƭŘ ƳŀŀǊ ŀŀƴ ŜŜƴ άƪŀŀǘǎōŀŀƴέΣ Ŝƴ ōŀƴŜƴ (een baan 

maken, plaats maken). Het is in elk geval een rasecht Germaans woord. 
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De Dorpsstraat:  

Dit was in 1848 Woensterstraat of 

Woonsterstraat, wat betekent: 

Ψwonen langs een hoofdstraatΩ. Deze 

straat liep vroeger van aan de grens 

met Mopertingen langs onze kerk 

tot aan de Haenenstraat en daar 

begon pas de Lochtstraat. Als 

toponiem stond ƎŜǎŎƘǊŜǾŜƴ ά!ŀƴ ŘŜ ²ƻŜƴǎǘŜǊǎǘǊŀŀǘέΦ   

In 1857 werd de Dorpsstraat ingekort tot aan de splitsing voorbij de kerk. Ze liep 

wel verder door tot aan de rechtse spoorwegbrug. Het gedeelte van de 

toenmalige Dorpsstraat van aan de splitsing tot aan de brug is nu St Ursulastraat.   

De Lochtstraat werd verlengd tot aan de aansluiting met de St Ursulastraat aan 

de linkse spoorwegbrug.  

Op 8 juni 1906 werd de 

Dorpsstraat verbreed en er 

werden kasseiwaterlopen gelegd 

tot aan de (rechtse) brug van de 

spoorweg. Later in september 

1923 werd de straat geplaveid 

met aan beide kanten aarden 

paden.  

Sedert het ontstaan van de 

spoorweg in 1857 nam het vervoer toe naar het station. Van uit de omliggende 

dorpen kwamen de mensen om hun waren (suikerbieten, granen, fruit, 

aardappelen en nog veel meer) 

te brengen. Dit gebeurde nog 

met paard en kar. 

De Dorpsstraat is ook de 

scheiding tussen het Maas- en 

Scheldebekken, de Krombeek 

vloeit naar de Demer en zo naar 

de Schelde. De Lange ς 

Eikelebeek en de Keukelebeek 

vloeien naar de Maas via de 

Winkelomstraat. 
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Het Eigenbilzenplein:  

Vroeger genaamd             

ΨƘŜǘ 5ƻǊǇǎǇƭŜƛƴΩ .ƛƧ ŘŜ ŦǳǎƛŜ 

der gemeenten in 1977 werd 

de naam gewijzigd in 

Ψ9ƛƎŜƴōƛƭȊŜƴǇƭŜƛƴΩ Φ 

Momenteel is het plein een 

grote parking gelegen aan 

de ingang van het oude 

kerkhof voor de kerk.  

Zoals weergegeven op het 

schilderij uit 1950 van Louisa Bruggen stond destijds op het Dorpsplein een 

mooie kiosk. Aan de toegang naar de Sint Ursulakerk stond een grote boog met 

daarop een levensgroot Christusbeeld 

metΥ ΨIŜǘ IŜƛƭƛƎ ƘŀǊǘΩΦ 9ǾŜƴŜŜƴǎ ǎǘŀŀǘ 

er het monument der gesneuvelden 

uit de twee wereldoorlogen. Dit 

monument werd daar geplaatst op 9 

oktober 1920 en werd officieel 

ingehuldigd op 23 oktober 1920. De 

kiosk is verdwenen en heeft plaats 

gemaakt voor een grote dorpsparking. 

hƻƪ ƘŜǘ ƳƻƴǳƳŜƴǘ Ψ9ƛƎŜƴōƛƭȊŜƴ флмΩ 

van de Landelijke gilde staat op het dorpsplein en herinnert ons aan de 

festiviteiten ter gelegenheid van het 901 jaar bestaan van ons dorp. 

Ook staat er een mooie Lindeboom op het plein. 

Voordien stond op ongeveer dezelfde plaats een 

ŀƴŘŜǊŜ ōƻƻƳ ŘƛŜ ƳŜƴ ŘŜ Ψ[ŜǾŜƴǎōƻƻƳ ƴƻŜƳŘŜΦ 

Deze heeft men helaas wegens een ziekte moeten 

omzagen. Achter het oorlogsmonument staat 

een rode beuk. Doordat de beuk vrij centraal in 

de open ruimte staat en op het hoger gelegen 

kerkhof is aangeplant maar ook een opvallende 

bladkleur heeft, is deze boom een beeldbepalend element in de dorpskern. De 

beuk vormt als het ǿŀǊŜ ŜŜƴ ǾŜǊǘƛŎŀƭŜ ΨǾŜǊƭŜƴƎƛƴƎΩ Ǿŀƴ ƘŜǘ oorlog gedenkteken. 
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Het Woonselhof:  

Een nieuwe woonverkaveling gelegen 

in de Mereweijen. De naam is 

ontstaan van Woensterstraat of 

Woonsterstraat, zie Dorpsstraat.  

Momenteel in 2020 wordt er druk 

gebouwd. Deze woonwijk is 

ingesloten tussen de Eikenbeekstraat 

Ŝƴ ŘŜ aŜǊŜǎǘǊŀŀǘ Ŝƴ ƛǎ ƎŜƭŜƎŜƴ ŀŀƴ ŘŜ ŀŎƘǘŜǊȊƛƧŘŜ Ǿŀƴ ŘŜ ƭŀƎŜǊŜ ǎŎƘƻƻƭ Ψ5Ŝ .ǊŜƎΩ 

van Eigenbilzen. In het jaarboek van 1974 staat geschreven: verder verwacht het 

gemeentebestuur dat de definitieve goedkeuring van het B-P-A. de Mereweyen 

werkelijkheid zal worden. eenmaal dit gebeurd zal er heel wat bouwgelegenheid 

bijkomen in het zuid-oosten van onze gemeente. nu zovele jaren later is men nu 

volop aan 't bouwen, eindelijk.   

De Winkelomstraat:  

Ghisbertus de Winckelher, 

verheft een huis en hof te 

Hemeriken, gelegen tussen 

Eigenbilzen en Mopertingen, 

door de opdracht van Willem 

genaamd Galopin van 

Maastricht, die ook de 

verheffing deed voor de nieuwe 

heer. Arnoldus van Winckelem 

bezat tussen 1370 en 1380, blijkt 

uit de verheffingsakte van zijn zoon Johannes. De naam Winkelheim, Wickelem 

ƻŦ ²ƛƴƪŜƭƘŜǊ ƛǎ ōŜǿŀŀǊŘ ƎŜōƭŜǾŜƴ ƛƴ ŘŜ ƴŀŀƳ ά²ƛƴƪŜƭƻƳǎǘǊŀŀǘέ ǘŜ Eigenbilzen. 

Johannes van Winckelhem, hij deed reliëf van het goed van Hommelen  - 10 

bunder groot was en dat Johannes verheffing deed in opvolging van zijn vader 

Arnoldus. Uit het Loonse leenregister van Jan van Beieren (1390-1413).  De 

Winkelomstraat is een van de voornaamste straten van Eigenbilzen. De 

bestrating is geklasseerd en bestaat uit kleine kasseitjes. In het Karnavalsleven 

waren de Winkelomnarren samen met de Tutters de initiatiefnemers van de 

optochten die destijds veel bijval kende. In de Winkelomstraat was ook het 

Klooster van de zusters van de orde kindsheid Jesu gevestigd en de lagere 

school. Op de hoek van de Dorpsstraat en winkelomstraat was vroeger brouwerij 

Ψ{ƛƴǘ !ƴǘƻƴƛǳǎΩ 
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De Helenastraat:  

Genoemd naar de honderd jarige Helena 

Palmans. Dit huis stond vroeger op de 

Hartenberg. Het huis werd afgebroken 

door Harrie Nijssen de schoonvader 

van Helena en opnieuw opgebouwd 

aan de Oude Winkelomweg nu 

Helenaweg, waar zij met haar gezin 

gewoond heeft. Deze weg gaf destijds 

een rechtstreekse verbinding met 

Steenbergen en Hemelrijkeberg. Gaf 

ook een verbinding met de Esweg die van Mopertingen kwam, genaamd naar 

een Esboom die stond aan het huis van Willem Jans.  Deze weg werd verbreed 

en rechtgetrokken op 14 maart 1938. Door de ruilverkaveling werd deze weg 

onderbroken en verkocht aan de aanpalende eigenaars.  

Braamstraat:  

Ten jaren 1203 of 1205 ontstond er een gevaarlijke en besmettelijke ziekte in 

ons dorp. De Pest. Vijf maanden lang woedde zij er met de ergste wreedheid. In 

de ΨKronkelestraatΩ, die een der voornaamste straten van onze gemeente was, 

stierven alle 30 inwoners  

met uitzondering van een 

ouderling van 80 jaar.                         

De ΨKronkelestraatΩ, men 

kan dit wellicht vermoeden, 

bleef gedurende een lange 

reeks van kommervolle 

jaren geheel en al verlaten.  

De schamele huisjes stonden jarenlang leeg zodat zij met bramen en vele andere 

houtsoorten na enige tijd begroeid werd. Heden noemt men ze, verkleind als ze 

is, het Breemestréétsje of ook (Oliestraatje) waaruit de naam geheel en al 

oorspronkelijk voortvloeit. Nadat de pest was bedwongen veranderde de naam 

in Braamstraat. Hier in onze streken woedde voor de tweede keer deze 

gevaarlijke ziekte de pest, in 1746 heerste een besmettelijke buikloopziekte 

waaraan in amper 20 dagen tijd 75 inwoners stierven en in 1747 stierven nog 

eens 72 inwoners. Zo ook in de Braamstraat.  

Tekst uit Bilzenaar van 25 februari 1893 
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Heseputterstraat:  

Het ΨHeys PetterveldΩ ƛǎ gelegen achter 

het vroegere gebouw van de 

scheepvaart tot aan de Schaaienbos 

maar er is een groot deel van in het 

kanaal gevallen. Deze straat had zijn 

beginsel aan huis  nr.1 bij Nijssen 

Thomas en nr.2 bij Vossen Pierre aan 

de Dorpsstraat. Zij liep voor de 

spoorwegbrug door de oude Zakstraat 

tot aan Berenbroek. Op 8 juni 1906 

werd deze weg verbreed, op 9 oktober 

1907 vraagt men om deze weg tot groot verkeer te verklaren. Op 7 augustus 

1910 werd de breedte op 9 meter gebracht, het Albertkanaal heeft deze weg 

onderbroken. 

Schaaienbosstraat:  

Genaamd naar het 

toponiem 

Schayenbosch. Was 

gelegen van achter 

de laatste huizen in 

de Schaaienbosstraat 

tot aan de Waterkuil 

en Berenbroek, bijna 

volledig weggevallen door 

het Albertkanaal. Noemde vroeger  Oude Statiestraat omdat het eerste station 

er gebouwd werd in 1856 en afgebroken in 1923 omdat het bouwvallig was. Een 

nieuw station werd dan aan de overkant van het spoor gebouwd in 1912 en 

geopend op 29 mei 1913. Omdat de meeste bedrijvigheid van langs het dorp 

kwam. De Schaaienbosstraat is een doodlopende straat. Op het einde staat een 

bewegwijzering om zich via het voetpad naar het eerste hondenkerkhof en 

bunkermuseum te begeven.  

Het was vroeger een zeer drukke straat met een hotel en ook de lagere 

jongensschool was er gevestigd. 
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Weraetsstraat:     

Weeraard, Weraetsveld, kan zijn 

weder-aard dit is open plaats voor 

voeden van schapen; de naast de 

weeraard gelegen platte berg was 

oertijds een scheperij 

(schapenhoeden). Deze weg geeft 

aansluiting naar de scheidingsweg 

van Gellik en Eigenbilzen 

plaatsnaam (het Eksterke). 

 

Vossenkuilstraat:  

     De Vossenkuil is gelegen achter het Heys 

Petterveld tussen Schaaienbos en 

Boneyterbos welke bijna volledig in het 

Albertkanaal zijn gevallen, onteigend door 

de scheepvaart. Deze straat is loopt bijna 

parallel met het Albertkanaal. Via de dijk van 

het kanaal geraakt men in deze straat. Aan 

de overzijde zijn de voetbalpleinen gelegen 

Ǿŀƴ ŘŜ ǾƻŜǘōŀƭǇƭƻŜƎ άWǳƴƎƭŜ ōƻȅǎέ 

 

Eikenbeekstraat:  

Heeft zijn naam te danken aan de 

Eikenbeek, deze beek dient 

hoofdzakelijk voor de afvoer 

vanuit de Mereweyen, ligt nu 

volledig in afvoerbuizen onder de 

Eikenbeekstraat en de 

Winkelomstraat, heeft zijn 

doorgang tussen huis Bollen-

Hayen en Claessens-Gerrits, zo 

door naar het naar het 

Albertkanaal toe. Was ook 

Haenensteeg en Nieuwstraat. 
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Molendries:  

Verbindingsstraat tussen de Lochtstraat en de Kerkhoflaan/Kattestraat. De naam 

komt van Meulendriessen, de verlenging van deze straat naar Hoelbeek toe zijn 

de ΨMeulenweijenΩ, daar heeft vroeger een ronde verdedigingstoren ά ŜŜƴ 

ǊƻƴŘŜŜƭέ gestaan met aan ieder zijde schietgaten ter verdediging van de 

ƻƳƭƛƎƎŜƴŘŜ ƘŜŜǊƭƛƧƪƘŜŘŜƴ ΨƻǳŘŜ ǾŜǎǘƛƴƎŜƴΩΦ 5ŜȊŜ ǾŜǎǘƛƴƎ ŜŜƴ ƪŀǎǘŜŜƭΣ ǎǘƻƴŘ 

bijna aan het (Nood-red-bosch) nu Noterbosch.  

De Tempeliers die niet ver van Eygen-Bilsen, op Jonckholt vertoefden waren 

verdacht dat zij de verdelgers van deze vestiging waren. 

De Tempeliers, die Jonckholt 

bewoond hebben, was een orde 

van priesters die in december 

1119 in Jerusalem was opgericht. 

Na verschillende jaren zijn rovers 

hier gekomen en die noemde zich 

Tempelier, zij droegen kleren 

gelijk de priesters van Jonckholt. 

άAan de berenkuil in Maastricht 

staat nog zo een rondeelέ. 

(Wat ervan overgebleven is zijn de 

4 duidelijk herkenbare hoektorens waarin de verdedigingslinie plaatsnam en het 

unieke dubbel grachtensysteem uit de periode van de eerste vuurwapens. 

Jonckholt is nooit hoger opgebouwd geweest dan wat je nu ziet: een onvoltooid 

fort dat in allerijl is opgeworpen aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog). 

Kattestraat:   

Verlenging van de Kerkhoflaan. Aan het kruispunt met de Molendriesstraat 

ǾŜǊŀƴŘŜǊŘ ŘŜ ƴŀŀƳ ƛƴ YŀǘŜǎǘǊŀŀǘΦ Lƴ ΨDe MeulendriessenΩ zou door overdracht 

een burcht gestaan hebben in  1378 waarvan deze rondeel een deel van 

uitmaakte, zo ook zou er een verdedigingswal άƪŀǘǘŜέ van opgehoopte aarde 

aanwezig geweest zijn. De spoorweg 1856 heeft al deze schoonheden te niet 

gedaan. Daarom het ontstaan van de Kattestraat en in Bruul een Kattegat 

άYŀǘǘŜƪƻšǘέΦ .ŜȊƛƧŘŜƴ ŘŜ ǘƻŜƴƳŀƭƛƎŜ YŀǘǘŜǎǘǊŀŀǘ ōŜǾƻƴŘ ȊƛŎƘ ŘŜ bƻǘŜǊōƻǎŎƘΦ 

Hier zijn meerdere Frankische vondsten te noteren. Fragmenten van ijzeren 

wapens alsmede een potje uit de 7de eeuw. In deze staat is ook het kerkhof van 

Eigenbilzen gelegen. Vandaar de overgang naar Kerkhofstraat. 

wǳƠƴŜ Ǿŀƴ ǾŜǎǘƛƴƎ Ψǘ WƻƴŎƪƘƻƭǘ 
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Hommelen straat:  

Van de heerlijkheid Hommelen. De Hommelenberg ligt tegenover de 

Cannesberg, in westelijke richting. Een brede vallei scheidt de twee heuvels. In 

de jaren 50 werd de Hommelenberg afgegraven.  Voorheen was er hier een 

kunstmatige terp, door een aangelegde weg omringd en verbonden met het 

ƘŜǊŜƴƎƻŜŘ Ǿŀƴ IƻŜƭōŜŜƪΣ άWƻƴŎƪƘƻƭǘέΦ 5Ŝ ōŜȊƛǘǘŜǊ ƘƛŜǊǾŀƴ ƘŀŘ ƻǇ ŘƛŜ ǘǳƳǳƭǳǎ 

een lusttuin met prieeltje aangelegd.  

Het glauconietzand, soms groenachtig en 

vet, wordt in het bouwbedrijf gebruikt. De 

zanduitbaters Jans- Vrancken en Jeurissen-

Nivelle vonden er in de jaren 1950-1955 

talrijke Romeinse stukken. Er werden graven 

met crematie aangetroffen zowel als lijk 

begravingen. De graven kwamen meestal 

voor op een diepte van circa 70 cm. Ook 

beenderen en houtskool werden opgemerkt. Een donkere plek was voor de 

zandgravers een aan duiding dat ze er weer een graf met urne gingen 

ƻƴǘƳƻŜǘŜƴΦ 9Ǌ ǿŜǊŘŜƴ ȊƻΩƴ он ǎǘǳƪƪŜn opgegraven. Ferrriskaart (1771-1777). 

Hommelen, U. vormige hoeve gebouwd in bakstenen gebouwen onder zadeldak. 

Rondboogpoort in een mergelsteen omlijst met negblokken en geprofileerde 

druiplijst. Woonhuis in 1860 voorzien van getoogde bakstenen muuropeningen. 

 

Steenveldstraat:  

Komt van Steenbergen, is gelegen 

100m voor de veldkapel 

(Withofskapel) en grens aan het 

Scheepveld. Ridder C. de Borman 

vond op de Steenberg resten uit het 

verre verleden van een Romeinse 

villa, tegulae, imbrices, brikken enz. 

(hoogtelijn 90 m). In Eigenbilzen 

werden op iedere berg resten uit het 

verleden gevonden. Zowel aan het kruispunt met de Dorpsstraat als de kruising 

met de Grote Merestraat staat er een kapelletje.  

 

Kruispunt Dorpsstraat-Steenveldstraat 
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Haenenstraat:  

in 1423 Kreeg Aert Haen, zoon 

van Gielis van Elderen, een 

laathof in leen van de zaal van 

Kuringen: het Haenengoed. Het 

uitgestrekte leen en laathof van 

de familie Haenen omvatte het 

noordelijk deel van Eigenbilzen 

en delen van Gellik, Waltwilder 

en Zutendaal. De familie Haenen 

is dus eeuwen lang verbonden 

met Eigenbilzen. De naam leeft 

nog in Haenenbos, Haenenweyer en 

Haenensteeg nu Eikenbeekstraat, weg en voetpad van aan Gaspard Haenen 

(zuidelijke hoek Dorpsstraat en Haenensteeg) naar de oude Winkelomstraat, daar 

woonden zijn broer Winandus, het gedeelte achter de familie Nulens is 

afgeschaft  op 10 juni 1971 en verkocht aan de aanpalende eigenaars, de 

bestaande weg werd recht getrokken als Nieuwstraat en nu Eikenbeekstraat. De 

Haenenstraat werd verbreed en recht getrokken op 56 oktober 1936. 

 

Eendepoel straat:  

Endepoel (einde van de poel) 

ΨDe poelΩ Řŀǘ waren de 

Mereweyen die zeer drassig 

waren en regelmatig onder 

water stonden. Op 21 april 

1912 werd de 

Eendepoelstraat door de 

bouw van het nieuwe 

station een belangrijke weg 

voor het verkeer van en 

naar het station. Er werd een aanvraag ingediend om toelating te bekomen om 

deze weg te verbreden van 3.50 m. tot 7 m. De opening van het nieuw station 

werd  vastgesteld op donderdag 29 mei 1913. De eendepoelstraat vormt nu de 

verbinding tussen de Winkelomstraat en de Sporthalstraat. 

 

Kruispunt Lochtstraat - Haenenstraat 
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Mereweg: (Grote en kleine) 

Deze loopt langs de Mereweyen (Zie 

ook Eendepoel). Mere (water, meer, een 

natte bedoening), werd verhard in de 

jaren dertig, was een van de eerste 

betonwegen van Eigenbilzen. Het 

gedeelte vanaf de Dorpsstraat tot aan 

Fonskeskapel heette voorheen 

Meersenstraatje, werd verbreed en 

recht getrokken op 14 maart 1938. 

Maar het andere stuk vanaf de 

Fonskeskapel tot aan de Weraertstraat was Koeysteeg een aarde weg en zeer 

smal. De Grote Mereweg loopt van Mopertingen tot aan het einde van de 

Winkelomstraat. Een honderd meter voor deze aansluiting splitst de weg zich. 

Het gedeelte wat schuin rechts loopt noemt nu de Kleine Mereweg. 

 

Hartenberg:  

Dit was vroeger een van de voornaamste 

straten van Eigenbilzen met een hoogte 

van 95 m. en een lengte van ongeveer 1 

km. Voor dat de spoorweg er was 

vertrok ze aan het dorpsplein tot aan de 

Molendries, waar nu de Kerkhoflaan zich 

bevind.  

Alle gezag kwam van langs deze weg. 

Het kerkelijk (kerk), het gemeentelijk 

(gemeentehuis). Zijn 5 cafés, café 

Vredesboom, café Vlaamse kerels bij Pie 

Nijst, café bij Julke Souverijns - 

Meesters, café bij Pieke Boelen stond 

waar nu het Julien Schoenaertsplein is en 

Café St.Anneke bij de Slachter in het wit huis tegenover de Gemeentezaal.  

Zo te zien kan gezag en plezier goed samen gaan. 
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Cannesberg:  

Bij het uitgraven van zand in de bocht 

van de Molendriesstraat is er in 1871 

een Keltisch vorstengraf ontdekt, dat 

wordt gedateerd tussen 450 en 350 

voor Christus, de vroege La Tène 

periode. De tombe op de Cannesberg, waar ooit een Keltisch vorst zijn laatste 

rustplaats vond. Het koningsgraf van Eigenbilzen is tot op 

heden de belangrijkste vondst van Keltische oorsprong in 

onze gewesten. Zijn status is onomstreden en 

internationaal erkend. In 1991 stonden onze 

pronkstukken op de grote Kelten - tentoonstelling in het 

Venetiaans Palazzo Grassi. De Koninklijke musea voor 

Kunst en Geschiedenis in het Jubelpark te Brussel, die de 

schatten van Eigenbilzen voor het nageslacht bewaren. 

Het meest opvallende was een opengewerkte sierband in 

bladgoud, bewerkt in repoussé ς techniek, die de mond 

van een drinkbeker tooide. Deze bronzen wijnkruik met 

opstaande bek en een bronzen korfje (kistje) met 

beweegbare oren met dertien horizontale cordons (koorden)(draagmand). In dit 

kistje bevonden zich assen en resten van menselijke beenderen. De oorsprong 

van de kistjes is vrij duister. De wijnkruik is een soort waterkan of schenkkan die 

ook diende om wijn te schenken. Circa 450 jaar voor onze tijdrekening, wordt 

België voornamelijk bezet door de Kelten. De prinselijke tombe van Eigenbilzen 

is het meest overtuigende bewijs van hun rijkdom. De voornaamste 

handelspartners zijn de Etrusken, die wijn en luxueus bronzen vaarwerk leveren. 

De ontdekking hier in Eigenbilzen heeft tot interessante onthullingen geleid. De 

bewaarde voorwerpen vertegenwoordigen slechts een deel van het door 

wegenwerkers bij toeval ontdekte begrafenismeubilair. De veraste overblijfselen 

van de overledenen bevonden zich in een korf met linten afkomstig uit Ticino. 

Het huisraad uit het graf was blijkbaar op wijn gericht, net zoals die van de 

begraafplaats van Alttier. Zelfs Etruskische wijn, die een zeer slechte reputatie 

genoot en er tijdens de lange rijs naar onze contreien zeker niet beter werd, 

scheen hier voor in aanmerking te komen. De vindplaats werd met de naam 

ά/ŀƴƴŜǎōŜǊƎέ ŀŀƴƎŜŘǳƛŘ Ŝƴ ƛƴ ǾŜǊōŀƴŘ ƎŜōǊŀŎƘǘ ƳŜǘ ŘŜ ŦŀƳƛƭƛŜ /ŀƴƴŜǎΣ ŘƛŜ ƛƴ 

de parochieregisters vermeld is. 
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Litsebeekstraat:  

Genoemd naar de Litsebeek die 

parallel gelijk loopt met de 

Litsebeekstraat. De beek loopt verder 

naar Zangerij en mond uit in de 

Zangerij vijver.  

 

 

Het kruispunt van deze straat met de 

Zangerijstraat is gekenmerkt door een 

mooie kapel ter ere van de mijnwerkers. 

Deze kapel is opgebouwd in de vorm van 

een mijnlamp 

Kapel in vorm van mijnlamp gebouwd in 

1972 in opdracht van Jozef Baeten en Pierre Stulens. 

 

Vlasstraat:  

De Vlasstraat is een 

doodlopende straat. 

Het is een zijstraat 

van de Haenenstraat. 

Het is een plaats 

waar vroeger vlas 

geroot werd. Men 

noemde het  ook 

rootweijer, vlas wat 

gemaaid was werd op 

zulke plaatsen 

uitgelegd op een vochtige bodem en dit om het te sterken en daarna te drogen 

gelegd. 
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Lochtstraat:  

(van luiken = besluiten, afsluiten). Afgesloten plaats, blok.  

Deze straat begon in 1848 pas aan de 

Haenenstraat want bij de kinderen Steegen 

(SjeperJanne) was het Lochtstraat nummer 

3. Het was Dorpsstraat tot aan de 

Haenenstraat en dit al vanaf Mopertingen 

door gans het dorp uit. Is nu een van de 

mooiste straten van ons dorp.  

Er is nog een andere mogelijkheid wat de naam Locht betreft. Jan de Locht en 

barones Cox de Hommelen, Hommelen de grootheid van dit goed moet Jan de 

Locht in de Middeleeuwen toen al aantrekkelijk gevonden hebben. zijn 

bezittingen strekte zich uit over Eigenbilzen, Gellik, Waltwilder en Zutendaal. 

vanuit zijn versterkte hoeve met dubbele gracht omgeven, heeft deze koene 

ridder ooit onze Lochtenaren verdedigd. dat wil de legende nochtans. het tracé 

van deze grachten is nog steeds zichtbaar. 

Wolfsbergstraat:  

Is een zijstraat van de 

Litsebeekstraat. Genaamd naar de 

Wolfsberg (met een hoogtelijn van 

75 m.) Er werd een neolithisch 

geslepen bijltje gevonden. Het is 

een doodlopende straat. 

Gellikerweg:  

Voor dat het kanaal gegraven was de 

naam van deze straat 

ΨIŜǎŜǇǳǘǘŜǊǎǘǊŀŀǘΩΦ ½ƛƧ ƘŀŘ ǊŜŎƘǘǎǘǊŜŜƪǎ 

verbinding met Gellik. Halverwege 

deze straat ligt de scheiding tussen 

Gellik en Eigenbilzen. De Gellikerweg 

geeft uit op een fiets-voetpad gelegen 

boven op een hoog talud naast het 

Albertkanaal. 

 


