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BK1 Heilige Eik Fietsroute (25km) 

Deze fietsroute is de eerste uit acht fietsroutes van +-25km in en rond Biest-Houtakker. In deze 
fietsroute ga je op ‘bedevaart’ naar de nabijgelegen kapel de Heilige eik te Oirschot. Via d’n Opslag 
rijd je richting spoordonk langs de Spoordonkse watermolen. Daarna bezoek je kapel de Heilige eik 
en fiets je door landgoed de Baest en door het Diessense bosgebied ’t Stuk. Via Haghorst rijdt je 
langs het Wilhelminakanaal weer terug naar het bezoekerscentrum.   

START*:  
Begin de fietsroute bij het 
bezoekescentrum. Van 
daaruit ga je vanaf de 
parkeerplaats naar het 
aangrenzende 
Besooijenpaadje (kerkpaadje) 
en rijd je richting akkerstraat. 
Je gaat aan het eind bij de 
Akkerstraat rechtsaf richting 
Brug Holenakker en steekt 
deze over. Je vervolgt je 
route nu naar knooppunt 10.  
 
A*:  
Na knooppunt 10 fiets je 
richting knooppunt 4. Na 
zo’n 900m sla je linksaf de  

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

START*  - 10 – A* – 7 – 8 – 23 – 3 – 2 - B*  - 5  - EINDE* 

 

Deze fietsroute is ongeveer 25 
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 aanwezig.  

Op uw route treft u verschillende 
horecapunten zoals de Reuselhoeve, 
de Spoordonkse watermolen en 
verschillende boerderijterrassen.  

De route is ook beschikbaar via de 
route.nl app middels onderstaande QR 
code.  

Goyaardsdijk op. Na 50m ga je rechtsaf het smalle wandel en fietspad 
door de akkers op. Aan het eind ga je linksaf en daarna rechtsaf om op 
de Floraweg te komen en vervolg je je weg naar fietsknooppunt 7. 
 
7, 8, 23, 3, 2: 
Je volgt de bovenstaande fietsknooppunten die je richting Spoordonk, 
de Heilige eik, landgoed de Baest en natuurgebied ’t Stuk voeren.  
 
B*:  
Bij knooppunt 2 fiets je richting knooppunt 4 via de Lage Haghorst. Je 
slaat echter na 1,4 km NIET rechtsaf naar de witvenstraat, maar blijft op 
de lage Haghorst totdat je bij het Wilhelminakanaal komt. Daar sla je 
linksaf het fietspad richting Biest-Houtakker op. Bij Biest-Houtakker 
aangekomen sla je linksaf het Vossenhol in richting knoopunt 5.  
 
Einde*: 
Bij knooppunt 5 (hoek vossenhol, Biestsestraat) sla je rechtsaf om weer 
richting Bezoekerscentrum Buitengewoon en Café Ome Toon uit te 
komen.  
 
 
 
 
 
 

 


