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De Regentenroute Wandelroute (10km) 

(8km) 
Deze route, die langs de belangrijkste historische plaatsen van Biest-Houtakker gaat, is vernoemd 
naar de regenten van de Gemeint. De Gemeint of “gemeente” omvat de gemeenschappelijke 
gronden die al bijna zeven eeuwen in het bezit zijn van de inwoners van "De Biest". De regenten, 
gekozen uit en door de inwoners van Biest-Houtakker, beheren deze gronden. Een situatie die 
inmiddels uniek is in Nederland.  

1. Je begint deze wandeling op  
knooppunt 23. Je wandelt richting 
knooppunt 22 en 24 langs het 
Wilhelminakanaal. 

  
2. Bij knooppunt 24 ga je richting 

knooppunten 25 en 26 en wandel 
je over de oude Bosscheweg. Deze 
eeuwenoude zandweg, die verder 
gaat aan de overkant van het 
kanaal, was in het hertogdom 
Brabant onderdeel van de 
verbindingsweg Antwerpen – 
Turnhout – Den Bosch. Toen het 
kanaal gegraven werd vanaf 1918 
werd de weg hier onderbroken en 
verloor hij zijn functie. 

 
3. Wandel richting knooppunt 28 

richting de Eksterhoeve, een van  
  

De Regentenroute volgt de volgende wandelknooppunten:  
 

START – 23 – 22 - 24 -25 - 26 - 28 - 15 - 01 - 02 - 29 - 03 - 09 - 22 - 21- 20 - 68 - 67 - 23 - EINDE 

 

Deze wandeling is ongeveer 10 
kilometer lang en start bij knooppunt 
23, bij bezoekerscentrum 
Buitengewoon in het centrum van 
Biest-Houtakker. Daar kun je ook 
parkeren.  

De route voert je langt het 
Wilhelminakanaal richting de Westrik, 
waar je ook Café en speeltuin de Gulle 
Brabander en Restaurant de 
Eksterhoeve tegenkomt. Ook kun je 
hier de prachtig gelegen kleine St. 
Josephkapel bezoeken.  
 
In het tweede deel van je wandeling 
ga je een stukje door de Gemeijnt, het 
gemeenschappelijke Biestse 
grondgebied beheerd door 3 
regenten. Deze wandeling ontleent 
daar haar naam aan.  

De oudste nog bestaande panden in Biest-Houtakker. Voorheen 

was het een herberg en brouwerij. Nu kunt u er heerlijk eten.  

4. Op weg naar knooppunt 15 passeer je de prachtig tussen rode 
beuken gelegen st. Josephkapel.  
 

5. Via knooppunten 1, 2 en 29 wandel je door de Westrik. Volgens de 
legende werd rond 1390 Johanna van Brabant geholpen door de 
boeren van de Westrik toen zij met haar koets was vastgereden. Als 
dank kregen zij een groot stuk woeste grond geschonken: de 
Gemeijnt. Nabij knooppunt 29 beland je bij visvijvers de Biestse 
Oevers en Café De Gulle Brabander met terras en speeltuin en 
uitkijkend over de klein passantenhaven. 
  

5. Via knooppunten 3 en 9 wandel je over de ‘hôôge dèèk’ en vervolg 
je je route via 22 en 21 langs het wilhelminakanaal.  

 
6. Op weg naar knooppunten 20 en 68 loop je door de Gemeijnt. 

Naast unieke gezamelijke gronden in eigendom van de 
Biestenaren, is het ook een verblijfplaats van vele weidevogels.  
 

7. Via knooppunten 67 en 23 beland je weer terug bij bc 
Buitengewoon het startpunt van deze wandeling.  

  


