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Wandelroute 3 kilometer Aarle-Rixtel
Vertrek Couwenbergh, Dorpsstraat 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 splitsing bij het heuvelplein en gaat hier rechtsaf de
kannelustweg in.
3. Vervolgens neemt u de 2e afslag rechts, De Zwanendreef.
4. Wanneer de weg rechtsaf buigt gaat u links het paadje in de DREEF in
(halfverhard voetpad)
5. Aan het einde van De Dreef gaat u rechtsaf naar de Bosscheweg
6. Vervolgens neemt u de 1e weg links, de Broekelingstraat.
7. Weg blijven volgen (de weg maakt een bocht naar rechts.)
8. Eind van de weg gaat u links af naar de Valkendijk
9. U neemt de tweede straat rechts, dit is de Buizerdstraat.
10. Als de Buizerdstraat naar rechts buigt gaat u links het wandelpad in
11. Na de fietssluis steekt u de weg over
12. Na 100 meter neemt u het voetpad aan de linkerkant van de weg.
13. Volg het voetpad, over de brug gaat u meteen rechts langs de witte huizen
(deze bevinden zich aan uw linker kant)
14. Neem de 2e brug over de waterpartij en ga vervolgens rechtdoor.
15. U komt nu op het Clovishof, Clovishof rechts aanhouden richting Piushof.
16. Einde weg rechts en direct linksaf, u bent nu op de Janssensstraat
17. Op de Janssensstraat 1e weg rechts richting Blauwe Schutplein, hier links
aanhouden en bij kruispunt links, Barthold van Heselstraat in.
18. Bij t-splitsing rechts af Bosscheweg.
19. Op kruising links Jansenstraat in.
20. Eind weg rechts richting centrum
21. Voorbij Couwenbergh Kerkje waarna u weer terug bent bij De Couwenbergh.

Houd u aan de verkeersregels en ben voorzichtig met oversteken!
Laat je afval niet achter in de natuur!!!

