
*Reg) 

 

 

  

BK7 Gorp & Gool Fietsroute (22km) 

Deze fietsroute is de zevende uit acht fietsroutes van +-25km in en rond Biest-Houtakker. In deze 
fietsroute fiets je voornamelijk door het heerlijk rustig groen van Gorp. Voordat je daar bent fiets je 
richting Hilvarenbeek langs het mooie Vrijthof met de st. Petruskerk en z’n cafétjes en restaurants, 
maar eenmaal het dorp uit daalt de rust over je neer. Je fietst voor een deel over de oude route van 
het ‘Bels lijntje’ (spoorverbinding naar België) en je passeert het imposante Bankven. Je maakt een 
klein rondje door het centrum van Goirle langs o.a. de Fratertuin en het Jan van Besouwhuis en 
fietst daarna door de bossen terug naar de Biestse Westrik.  

START*:  Begin de fietsroute bij 
het bezoekescentrum. Van 
daaruit fiets je richting 
Biestsestraat en gaat daar 
linksaf richting knooppunt 5.   
 
A*:   
Aangekopen bij knooppunt 36 
sla je linksaf de Bergstraat op.  
 
Direct daarna sla je rechtsaf de 
Sint Jansstraat in.  
 
Als de weg naar links draait, ga 
je daarna weer rechtsaf de 
wethouder Vekemansstraat in.  
 
Aan het eind van de straat ga 
je rechtsaf de Thomas van 
Diessenstraat in.  

De Fietsroute volgt deels fietsknooppunten (nummers) of een specifieke beschrijving (letters met *):  
 

START*  - 5 – 42 – 51 – 38 – 33 - 36 - A* - 37 - 41 – 9 -  6 - EINDE* 

 

Deze fietsroute is ongeveer 22 
kilometer lang en start bij 
bezoekerscentrum Buitengewoon in 
het centrum van Biest-Houtakker (nabij 
fietsknooppunt 5). Daar kun je ook 
parkeren en is een oplaadpunt voor 
elektrische fietsen. 

Deze route is ook 
beschikbaar via 
de route.nl app  
via de QR code 
hiernaast:   

Na 50 meter ga je linksaf de oude kerkstraat in. Hier fiets je langs de 
fraterstuin. Een lekker plekje om even uit te blazen en te genieten van 
de prachtige oude bomen en de kunstwerken van oa. John Boxtel. 
 
Sla 100 meter verder rechtsaf de Koudepad in en aan het eind ervan ga 
je rechtsaf naar de kloosterstraat waar je voor het Jan van Besouwhuis 
doorfietst. De straat komt uit op de Tilburgseweg waar je richting de St. 
Jan de Doperskerk fietst.  
 
Steek bij de kerk voorzichtig de Tilburgseweg/Bergstraat over zodat je 
het Kerklaantje tussen Kerk en Verzorgingstehuis in rijdt. Dit wordt een 
half verhard pad dat je weer terug naar de fietspad langs de Beeksedijk 
en knooppunt 37. Ga hier rechtsaf richting Hilvarenbeek.en de 
resterende knooppunten 41, 9 en 6..   
 
Einde*:  
Aangekomen bij knooppunt 6 sla je rechtsaf richting knooppunt 5 om 
weer bij het vertrekpunt uit te komen.  
 
 
 
 


