
Wandelroute 5 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. Voor de entree van Kasteel Croy gaat u door het Hekje het wandelgebied in. 

10. Op de T-splitsing, bij de bossage, links aan houden richting de ´witte huisjes´  

11. U gaat hier rechts (de witte huizen liggen aan uw linker kant en volgt het pad langs de 

waterpartij (rechts van u) 

12. Neem de 3e brug over de waterpartij en ga vervolgens rechtdoor. 

13. U komt nu op de Clovishof en gaat rechtdoor rinting Piushof. 

14. Eind rechts richting Jansenstraat en direct linksaf richting Lieshoutse weg- 

15. Op de Jansenstraat  1e weg rechts richting Blauwe Schutplein, hier links aanhouden en bij 

kruispunt links, Barthold van Heselstraat  in. 

16. Bij t-splitsing rechts af Bosscheweg. 

17. Op kruising (Bij Heemkamer) links Jansenstraat in richting fietsenmaker. 

18. Eind weg rechts richting centrum 

19. Voorbij Couwenbergh Kerkje  waarna u weer terug bent bij De Couwenbergh. 

 


