
Beste Bezoeker van Hilvarenbeek,

Als gast in onze prachtige authentieke gemeente laten wij je vol 
trots ervaren hoeveel diversiteit wij in onze 6 dorpskernen te 
bieden hebben. Van kilometers fiets- of wandelpad tot een fris 
groen marktplein, van de stilte in het bosgebied tot een levendig 
bomvol muziekevenement, een gemoedelijk praatje op straat of 
een workshop in ons cultureel centrum. In ‘Beek’ hebben we het 
echt allemaal.

De diversiteit is niet enkel in onze cultuur of natuur te vinden 
maar ook in het aanbod van de vele leuke winkels, restaurants, 
cafés en terrassen. De gemoedelijkheid waar Brabant bekend 
om staat, het is hier echt! Om een gezellig praatje zit u nooit 
verlegen. Geniet van het gebied en geniet even extra van jouw 
tijd.. (want die staat hier soms even stil).
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Met volle bourgondische groet,

Een gebiedskenner spreken?
We vertellen je graag alles over ons leuke gebied!

Kom naar het Hilvarenbeek Infopunt aan de Vrijthof.
Bellen of mailen kan natuurlijk ook.

Tel.: 013 505 2458   E-mail: info@bezoekhilvarenbeek.nl
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Voor meer informatie, het boeken van activiteiten, actuele openings-

tijden, bijzondere evenementen en open dagen kun je terecht bij 

Hilvarenbeek Infopunt, Vrijthof 11.

Of ga naar onze website.

1. Je begint deze wandeling op knooppunt 23. Van daaruit wandel je naar 
knooppunten 67 en 68 waar je de Onze-Lieve-Vrouwe Zoete Moeder Gods 
kapel treft ter ere van het wonder dat daar in 1643 bij de Bevertbrug 
werd waargenomen. 

2. Vervolg de route naar knooppunt 54 en 52 en loop langs de rand van 
natuurgebied Annanina’s rust. Op weg naar knooppunt 78 tref je de 
oorlogskapel Maria Troosteres der Bedrukten, gebouwd als dank voor het 
opvangen van zestig Amsterdamse kinderen in de hongerwinter in 1945.  

3. Vervolg je weg naar knooppunten 78, 77 en 56 om te arriveren in 
het historische centrum van Hilvarenbeek waar de katholieke Sint 
Petruskerk boven je uittorent. Aan de andere zijde van de Vrijthof vind je 
ook de Andreaskerk van de Protestante gemeenschap.

4. Op weg naar knooppunt 3 loop je langs de nog in gebruik zijnde molen 
de Doornboom. Een stuk verder, alweer uit de kom van Hilvarenbeek, 
tref je de kapel van Onze Lieve Vrouw van de Voort, een vroegere 
bedevaartsplaats voor ‘koortslijders’.    

5. Via knooppunten 62 en 63 wandel je over de houten ‘golden gate’ 
fietsers en voetgangsbrug over de N269 die Tilburg en Reusel verbindt. 
Vervolgens wandel je richting knooppunten 26 en 28.

6. Aangekomen bij knooppunt 28 loop je een stukje richting knooppunt 15 
tot je aan je linkerhand de pittoreske Sint Jozefkapel ziet. Na het bezoek 
hieraan wandel je weer terug richting knooppunt 28.  

7. Via knooppunten 1, 2, 29, 24, 22 en 23 kom je weer bij bezoekerscentrum 
Buitengewoon. 

De knooppunten van dit Ommetje:
23-68-67-54-52-78-77-56-3-62-63-26-28-15-1-2-29-24-22-23

BEZOEKHILVARENBEEK.nl 

Een uitgebreide wandelkaart met de knooppunten is 
te koop bij Hilvarenbeek Infopunt. Daar zijn ook de 
andere ommetjes van Biest-Houtakker en de andere 
kernen te verkrijgen.

Deze wandeling is ongeveer 13 kilometer lang 
en start bij knooppunt 23, bij bezoekerscentrum 
Buitengewoon in het centrum van Biest-Houtakker. 
Daar kun je ook parkeren.
Via de knooppunten kan de route makkelijk aangepast  
worden. 

Met dit Ommetje Biest-Houtakker, ‘t Rondje van meneer 
Pastoor, loop je langs een aantal belangrijke religieuze plaatsen 
in Biest-Houtakker en Hilvarenbeek. Loop langs kerken, kapellen 
(waaronder de schilderachtige Sint Jozefkapel van Biest-
Houtakker) en langs “de zeven lindekes” waar volgens de legende 
uit 1643 een heus mirakel geschiedde. 

Dit Ommetje is ingepast in het wandelroutenetwerk Land van 
de Hilver, herkenbaar aan de geelgroene bordjes. Deze route is 
zowel links- als rechtsom te lopen.
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Op deze route passeert u twee kerken en drie kapellen.  
Voor wie op tijd wil bijkomen, voert de route zeer regelma-
tig waar naast religieuze ook op tijd aan culinaire bezinning 
kan worden gedaan.  

Vanaf knooppunt 23 bij bezoekerscentrum Buitengewoon 
start je de wandeling richting knoopunt 67 door de hoofd-

straat van Biest-Houtakker. Daar zie je de kerk met pastorie, het café (tegen-
woordig wokrestaurant)  en de school; allemaal in 1913-14 gebouwd. Dit werd 
voor een belangrijk deel mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de 
schatrijke Rotterdamse effectenhandelaar Gerwen. Zijn vermogen liet hij na 
zijn dood na aan de katholieke kerk met als voorwaarde dat het gebruikt zou 
worden om kerken ter ere van Antonius van Padua te bouwen. 

Op het kleine plein tegenover de kerk staat een kunstwerk 
dat drie regenten uitbeeldt. Deze regenten verdeelden vroe-
ger de gemeenschappelijke landbouwgronden onder de 
Biestse boeren. Deze zogenaamde “Gemeijnt” dus de ge-
meenschappelijke gronden, vond je vroeger zeer regelmatig 
in Brabant. Ze zijn in de loop der tijd allemaal verdwenen met 
Biest-Houtakker als uitzondering. De gemeijnt en zijn regen-
ten zijn daar nog steeds actief.

De Biestestraat wordt doorkruist door Vossenhol en Be-
verstraat. Deze laatste naam is een verbastering van bede-
vaartstraat. Vroeger liep die vanuit Hilvarenbeek richting 
zeven lindekes. Je komt uit bij het kapelletje Onze-Lieve-
-Vrouwe Zoete Moeder Gods nabij de zeven lindekes en de 
Bevertbrug over het Spruitenstroompje.  Een lied uit 1644 
verhaalt dat op 19 juli 1643 vier “jongmans” bij de Bevert-
brug een Mariabeeldje tegen de stroom op zagen drijven. Na 

dit wonder werd door de buurtbewoners bij de brug een klein houten wegka-
pelleltje geplaatst voor het beeldje.
Het kapelletje verdween na verloop van tijd en het beeldje ging naar de kerk in 
Hilvarenbeek, maar de brug bleef nog tot de Franse tijd een bedevaartsplaats. 

De route voert nu verder via knooppunt 68, 54 en 52 door het 
bosrijke natuurgebied Annanina’s Rust. Op weg naar knoop-
punt 78 kom je uit bij de oorlogskapel van Maria Troosteres 
der Bedrukten. Vel over been arriveerden in juni 1945 zo’n 
zestig Amsterdamse schoolkinderen. Ze kwamen hier aan-
sterken na de hongerwinter van 1945. Toen zij na zes weken 
vertrokken, waren zij flink aangekomen; het verblijf op het 
platteland had hun goed gedaan. Uit dankbaarheid werd deze 
kapel gebouwd.
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Via knooppunten 78 en 77 ga je op weg naar knooppunt 56 
en het historische centrum van Hilvarenbeek. Je komt uit 
bij de Sint Petruskerk. Dit is een laatgotische kruiskerk met 
een toren van 75 meter hoogte. De oudste kerk op deze 
plaats stamt uit 990. Dit was een tufstenen Romaanse ba-
siliek, waarvan in 1965 tijdens een restauratie overblijfselen 
zijn gevonden. Aan hetzelfde plein bevindt zich ook de pro-
testantse Andreaskerk. Deze bakstenen zaalkerk in classi-
cistisch-neogotische trant is naar een ontwerp van L. van 

Heijst is in 1809 gebouwd. Het eiken kansel komt uit 1775.

Op weg naar de volgende kapel richting knooppunt 3, wan-
del je langs de nog actieve Hilvarenbeekse molen de Doorn-
boom. Draait de molen, vraag de molenaar dan maar eens 
naar de legende die hoort bij deze bijzondere naam die de 
molen draagt. 

Vlak bij knooppunt 62 vind je de kapel Onze-Lieve-Vrouw van 
De Voort. Omstreeks 1500 werd in het gehucht De Voort, een 
`stenen Stocxken’ met daarin een Mariabeeld geplaatst. In het verleden kwa-
men veel koortslijders naar deze plek. De bestaande kapel is in 1938 weer 
herbouwd. 

Via knooppunten 63, 26 en 28 ga je weer verder op weg naar de Sint Jozef 
kapel in Biest-Houtakker. Bij knooppunt 28 wandelt u richting knooppunt 15 
tot u bij de kapel bent aangekomen. Op de plaats van de kapel hebben eerder 
kapellen gestaan. Het is het hoogste punt van de omgeving. Volgens een le-

gende zouden op de plaats van de kapel Sint Willibrordus en 
Sint Lambertus, grondleggers van het christendom in onze 
streken, elkaar ontmoet hebben. Daar zou dan een eerste 
heiligdom gebouwd zijn, dat later bekend was als de Lam-
bertus kapel.

Wandel terug richting knoopunt 28 om vervolgens richting 
knooppunt 1 en 2 te gaan (vanaf hier kun je de route inkorten 
door via 25 naar het beginpunt 23 te gaan). Loop je de hele 

ronde, ga dan vanaf 2 door naar 29. Via eeuwenoude zandpaden tussen de 
velden vervolg je de route richting de passantenhaven bij een 
uitspanning die gebouwd is vlak na de aanleg van het Wilhel-
minakanaal in 1914. Onderlangs de kanaaldijk loopt een smal 
pad. Dit jaagpad is gebruikt om schepen vooruit te trekken. 
Loop door naar knooppunten 24 en 22. Vervolgens naar het 
begin bij knooppunt 23. Daar staat het schoolhuis uit 1914 
met nog het originele uiterlijk. 
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kapel in Biest-Houtakker. Bij knooppunt 28 wandelt u richting knooppunt 15 
tot u bij de kapel bent aangekomen. Op de plaats van de kapel hebben eerder 
kapellen gestaan. Het is het hoogste punt van de omgeving. Volgens een le-

gende zouden op de plaats van de kapel Sint Willibrordus en 
Sint Lambertus, grondleggers van het christendom in onze 
streken, elkaar ontmoet hebben. Daar zou dan een eerste 
heiligdom gebouwd zijn, dat later bekend was als de Lam-
bertus kapel.

Wandel terug richting knoopunt 28 om vervolgens richting 
knooppunt 1 en 2 te gaan (vanaf hier kun je de route inkorten 
door via 25 naar het beginpunt 23 te gaan). Loop je de hele 

ronde, ga dan vanaf 2 door naar 29. Via eeuwenoude zandpaden tussen de 
velden vervolg je de route richting de passantenhaven bij een 
uitspanning die gebouwd is vlak na de aanleg van het Wilhel-
minakanaal in 1914. Onderlangs de kanaaldijk loopt een smal 
pad. Dit jaagpad is gebruikt om schepen vooruit te trekken. 
Loop door naar knooppunten 24 en 22. Vervolgens naar het 
begin bij knooppunt 23. Daar staat het schoolhuis uit 1914 
met nog het originele uiterlijk. 
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Voor meer informatie, het boeken van activiteiten, actuele openings-

tijden, bijzondere evenementen en open dagen kun je terecht bij 

Hilvarenbeek Infopunt, Vrijthof 11.

Of ga naar onze website.

1. Je begint deze wandeling op knooppunt 23. Van daaruit wandel je naar 
knooppunten 67 en 68 waar je de Onze-Lieve-Vrouwe Zoete Moeder Gods 
kapel treft ter ere van het wonder dat daar in 1643 bij de Bevertbrug 
werd waargenomen. 

2. Vervolg de route naar knooppunt 54 en 52 en loop langs de rand van 
natuurgebied Annanina’s rust. Op weg naar knooppunt 78 tref je de 
oorlogskapel Maria Troosteres der Bedrukten, gebouwd als dank voor het 
opvangen van zestig Amsterdamse kinderen in de hongerwinter in 1945.  

3. Vervolg je weg naar knooppunten 78, 77 en 56 om te arriveren in 
het historische centrum van Hilvarenbeek waar de katholieke Sint 
Petruskerk boven je uittorent. Aan de andere zijde van de Vrijthof vind je 
ook de Andreaskerk van de Protestante gemeenschap.

4. Op weg naar knooppunt 3 loop je langs de nog in gebruik zijnde molen 
de Doornboom. Een stuk verder, alweer uit de kom van Hilvarenbeek, 
tref je de kapel van Onze Lieve Vrouw van de Voort, een vroegere 
bedevaartsplaats voor ‘koortslijders’.    

5. Via knooppunten 62 en 63 wandel je over de houten ‘golden gate’ 
fietsers en voetgangsbrug over de N269 die Tilburg en Reusel verbindt. 
Vervolgens wandel je richting knooppunten 26 en 28.

6. Aangekomen bij knooppunt 28 loop je een stukje richting knooppunt 15 
tot je aan je linkerhand de pittoreske Sint Jozefkapel ziet. Na het bezoek 
hieraan wandel je weer terug richting knooppunt 28.  

7. Via knooppunten 1, 2, 29, 24, 22 en 23 kom je weer bij bezoekerscentrum 
Buitengewoon. 

De knooppunten van dit Ommetje:
23-68-67-54-52-78-77-56-3-62-63-26-28-15-1-2-29-24-22-23

BEZOEKHILVARENBEEK.nl 

Een uitgebreide wandelkaart met de knooppunten is 
te koop bij Hilvarenbeek Infopunt. Daar zijn ook de 
andere ommetjes van Biest-Houtakker en de andere 
kernen te verkrijgen.

Deze wandeling is ongeveer 13 kilometer lang 
en start bij knooppunt 23, bij bezoekerscentrum 
Buitengewoon in het centrum van Biest-Houtakker. 
Daar kun je ook parkeren.
Via de knooppunten kan de route makkelijk aangepast  
worden. 

Met dit Ommetje Biest-Houtakker, ‘t Rondje van meneer 
Pastoor, loop je langs een aantal belangrijke religieuze plaatsen 
in Biest-Houtakker en Hilvarenbeek. Loop langs kerken, kapellen 
(waaronder de schilderachtige Sint Jozefkapel van Biest-
Houtakker) en langs “de zeven lindekes” waar volgens de legende 
uit 1643 een heus mirakel geschiedde. 

Dit Ommetje is ingepast in het wandelroutenetwerk Land van 
de Hilver, herkenbaar aan de geelgroene bordjes. Deze route is 
zowel links- als rechtsom te lopen.

Voor meer informatie, het boeken van activiteiten, actuele openings-

tijden, bijzondere evenementen en open dagen kun je terecht bij 

Hilvarenbeek Infopunt, Vrijthof 11.

Of ga naar onze website.

1. Je begint deze wandeling op knooppunt 23. Van daaruit wandel je naar 
knooppunten 67 en 68 waar je de Onze-Lieve-Vrouwe Zoete Moeder Gods 
kapel treft ter ere van het wonder dat daar in 1643 bij de Bevertbrug 
werd waargenomen. 

2. Vervolg de route naar knooppunt 54 en 52 en loop langs de rand van 
natuurgebied Annanina’s rust. Op weg naar knooppunt 78 tref je de 
oorlogskapel Maria Troosteres der Bedrukten, gebouwd als dank voor het 
opvangen van zestig Amsterdamse kinderen in de hongerwinter in 1945.  

3. Vervolg je weg naar knooppunten 78, 77 en 56 om te arriveren in 
het historische centrum van Hilvarenbeek waar de katholieke Sint 
Petruskerk boven je uittorent. Aan de andere zijde van de Vrijthof vind je 
ook de Andreaskerk van de Protestante gemeenschap.

4. Op weg naar knooppunt 3 loop je langs de nog in gebruik zijnde molen 
de Doornboom. Een stuk verder, alweer uit de kom van Hilvarenbeek, 
tref je de kapel van Onze Lieve Vrouw van de Voort, een vroegere 
bedevaartsplaats voor ‘koortslijders’.    

5. Via knooppunten 62 en 63 wandel je over de houten ‘golden gate’ 
fietsers en voetgangsbrug over de N269 die Tilburg en Reusel verbindt. 
Vervolgens wandel je richting knooppunten 26 en 28.

6. Aangekomen bij knooppunt 28 loop je een stukje richting knooppunt 15 
tot je aan je linkerhand de pittoreske Sint Jozefkapel ziet. Na het bezoek 
hieraan wandel je weer terug richting knooppunt 28.  

7. Via knooppunten 1, 2, 29, 24, 22 en 23 kom je weer bij bezoekerscentrum 
Buitengewoon. 

De knooppunten van dit Ommetje:
23-68-67-54-52-78-77-56-3-62-63-26-28-15-1-2-29-24-22-23

BEZOEKHILVARENBEEK.nl 

Een uitgebreide wandelkaart met de knooppunten is 
te koop bij Hilvarenbeek Infopunt. Daar zijn ook de 
andere ommetjes van Biest-Houtakker en de andere 
kernen te verkrijgen.

Deze wandeling is ongeveer 13 kilometer lang 
en start bij knooppunt 23, bij bezoekerscentrum 
Buitengewoon in het centrum van Biest-Houtakker. 
Daar kun je ook parkeren.
Via de knooppunten kan de route makkelijk aangepast  
worden. 

Met dit Ommetje Biest-Houtakker, ‘t Rondje van meneer 
Pastoor, loop je langs een aantal belangrijke religieuze plaatsen 
in Biest-Houtakker en Hilvarenbeek. Loop langs kerken, kapellen 
(waaronder de schilderachtige Sint Jozefkapel van Biest-
Houtakker) en langs “de zeven lindekes” waar volgens de legende 
uit 1643 een heus mirakel geschiedde. 

Dit Ommetje is ingepast in het wandelroutenetwerk Land van 
de Hilver, herkenbaar aan de geelgroene bordjes. Deze route is 
zowel links- als rechtsom te lopen.



Beste Bezoeker van Hilvarenbeek,

Als gast in onze prachtige authentieke gemeente laten wij je vol 
trots ervaren hoeveel diversiteit wij in onze 6 dorpskernen te 
bieden hebben. Van kilometers fiets- of wandelpad tot een fris 
groen marktplein, van de stilte in het bosgebied tot een levendig 
bomvol muziekevenement, een gemoedelijk praatje op straat of 
een workshop in ons cultureel centrum. In ‘Beek’ hebben we het 
echt allemaal.

De diversiteit is niet enkel in onze cultuur of natuur te vinden 
maar ook in het aanbod van de vele leuke winkels, restaurants, 
cafés en terrassen. De gemoedelijkheid waar Brabant bekend 
om staat, het is hier echt! Om een gezellig praatje zit u nooit 
verlegen. Geniet van het gebied en geniet even extra van jouw 
tijd.. (want die staat hier soms even stil).
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Met volle bourgondische groet,

Een gebiedskenner spreken?
We vertellen je graag alles over ons leuke gebied!

Kom naar het Hilvarenbeek Infopunt aan de Vrijthof.
Bellen of mailen kan natuurlijk ook.

Tel.: 013 505 2458   E-mail: info@bezoekhilvarenbeek.nl
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