
Wandelroute 10 kilometer     

Aarle-Rixtel 10 mei 2012. 

Volg de  gekleurde pijlen. 

Vertrek Couwenbergh, Dorpstraat 2 in Aarle-Rixtel, 

1. Vanaf het startpunt gaat u linksaf de dorpsstraat in voor de kerk langs. 

2. U loopt nu door tot aan de spiltsing bij het heuvelplein en gaat hier rechtsaf de kannelustweg in. 

3. Vervolgens neemt u de 1e afslag rechts, De Zwanendreef. 

4. Wanner de weg rechtsaf buigt gaat u links het padje in de DREEF in (halfverhard voetpad) 

5. Aan het einde van De Dreef gaat u linksaf de Bosscheweg op richting Artex. 

6. Einde weg rechts de Aarle-Rixtelseweg, langs voormalig cafe Schevelingen (nu Isa’s Traittoria 

Mediteranea) 

7. Vervolgens 1e weg rechts de Overbrug in. Deze weg blijft u helemaal volgen (weg gaat over van 

Grote Overbrug in Kasteelweg) tot bij de Croyse Hoeve. 

8. Op de drietip gaat u rechts af voor de Croyse Hoeve langs en ziet u het kasteel en de toegangsweg 

rechts van u liggen. 

9. Op de T-splising gaat u linksaf Croylaan in. 

10. Croylaan blijven volgen, links ziet u de landerijen en de ‘buitenwinkel’van Broos Biemans. 

11. Bij het Kruispunt (links ligt de Jonker Karellaan en rechts Laag Strijp) gaat u rechtdoor verhard 

zandpad op. Is nog steeds Croylaan 

12. Pad blijven volgen tot aan kruispunt (met zandpaden) hier gaat u rechtsaf, Kievitslaan in, richting 

Provinciale weg weg. 

13.  Bij Provinciale weg aangekomen overstekken (pas op) Hier gaat u de Aarlese weg in richting het 

Kanaal. 

14. Voor de brug, in de bocht, gaat u rechtsaf, het verharde fietspad op. Dit is de Wilhelminaweg. 

15. Dit fietspad blijven volgen tot aan de Laarbrug. Hier blijft u de Laarweg volgen die rechts naar 

beneden loopt. 

16. Laarweg blijven volgen, rechts ligt het protestants kerkhofje. 

17. Doorlopen tot aan de kruising met de Molenstraat. Hier oversteken, Laarweg richting 

Lieshoutseweg 

18. Op T-splisting met Lieshoutseweg linksaf, fietsmaker en Couwenbergh Kerkje voorbij waarna u 

weer terug bent bij De Couwenbergh. 

 


