
 

 

 

 

Met de stroom mee FamilieWandelroute (3km)  

De wandeling Met de stroom mee, is een ideale gezinswandeling. Wandel door het buitengebied 
van Biest-Houtakker en volg de loop van het water in en om het dorp zoals het spuitenstroompje 
en het Wilhelminakanaal.  Je loopt door de groene natuurgebieden de Gooren en de Gemeijnt. 
Even uitrusten kan op verschillende picknickplaatsen of de speeltuin op de route. 

1. Je begint deze wandeling op knooppunt 23. 
Van daaruit wandel je naar knooppunt 22 
nabij de Brug Holenakker.  
  

2. Vervolg de route naar knooppunt 21. Wandel 
daarbij langs het Wilhelminakanaal. Naast het 
spotten van de diverse watervogels, is er een 
wat avontuurlijker pad aan de rechterkant van 
de bomenrij (wel uitkijken voor een 
sporadische mountainbiker).  
 

3. Bij knooppunt 21ga je richting knooppunt 20. 
Als je geluk hebt en in het seizoen wandelt, 
vind je hier ook veel bramen. Plukken mag, 
maar was ze wel even goed af voor het 
opeten.  
 

4. Loop richting knooppunt 68 langs camping 
de Landerijen. In het zomerseizoen is het 
terras en de schepijskraam geopend.  
 

5. Bij knooppunt 68 (camping de landerijen) sla 
je linksaf het fietspad op richting Hilvarenbeek. 
Je steekt de Biestsedijk over en blijft langs de 
Hakvoortseweg lopen. Je neemt daar de 
eerste zandpad rechts na ongeveer 50 meter 
(pas op bij het oversteken). Deze zandpad 
brengt je na ongeveer 50 meter terug op een 
knooppuntenroute (herkenbaar aan de 
markeringen met de groen gele pijl). Je volgt 
de pijl naar rechts en vervolgt je weg naar 
knooppunt 67 
 

6. Richting 67 tref je het Biestse trapveldje 
(speeltuin) waar je lekker kan ravotten. 
Vervolg daarna je weg richting 67 en 23 om 
weer terug te komen bij het 
bezoekerscentrum. 

Met de stroom mee volgt de volgende wandelknooppunten:  
 

START 23 – 22 – 21 – 20 – 68 – ongebaand paadje* - 67 – 23 – EINDE 
 
*ongebaand paadje:  Let op, hier wandel je even niet via knooppunten. Zie punt 5 hieronder voor een 
detailbeschrijving van de route.  

Deze wandeling is ongeveer 3 kilometer lang en start bij 
knooppunt 23, bij bezoekerscentrum Buitengewoon in 
het centrum van Biest-Houtakker. Daar kun je ook 
parkeren.  

Op de route passeer je geen horeca, maar wel 
verschillende rustbanken en picknickplekken. In het 
seizoen is wel het kleine terras van Camping de 
Landerijen vaak open en kun je er overheerlijk schepijs 
kopen.  Tevens gaat de route langs het Biestse 
‘trapveldje’ (speeltuin) aan de Bevertstraat. Kortom, tas 
met drankjes en wat lekkers mee en je hebt veel plezier 
zonder dat het veel geld hoeft te kosten.   


