1386 HELMOND 13,8 km
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blz 2 van 4
Twee schitterende kastelen, talloze parkjes, beekjes, winkels, terrasjes, dierenkooien en een grafeiland, het zit
allemaal in deze leuke combinatie van natuur- en stadswandeling Helmond. De route start in Aarle-Rixtel bij het
prachtige Kasteel Croy en via veldwegen en een pad langs de golfbaan komt u aan de rand van Helmond. Via
leuke parkjes en langs de Zuid-Willemsvaart wandelt u het mooie centrum binnen waar u een terrasje kunt pikken
en dan wandelt u naar het imposante Kasteel Helmond. Hier kunt u tegen entree het kasteel en museum
bezoeken, de binnenplaats is gratis. Na een rondje om het kasteel wandelt u even over een fietspad en dan
struint u geruime tijd over graspaden langs de Goorloop. In het mooie park Warande met vijvers passeert u
enkele dierenkooien en een restaurant en dan loopt u naar het bijzonder grafeiland in het bos. Via rustig
weggetje en een mooi graspad langs de Stiphoutse Loop komt u weer bij de parkeerplaats. Trek er een dag voor
uit om alles op uw gemak te bekijken en eventueel te shoppen.
GPS-afstand 13800 m, looptijd 3.15 uur en hoogteverschil 9 m.
Startadres: Parkeerplaats Landgoed Croy, Croylaan 14, Aarle-Rixtel. U rijdt de oprijlaan in en neem de
eerste grindweg rechts naar de grindparkeerplaats. (De parkeerplaats links is voor de bedrijven). Het
landgoed is privébezit dus laat geen rommel achter en ga er niet picknicken.

1386 HELMOND 13,8 km
1. Vanaf de parkeerplaats loopt u naar het
prachtige kasteel Croy, waarvan de oudste delen
uit 1468 dateren. Loop daarna terug over de
oprijlaan.
(Mogelijk ziet u hier meteen rechts in het weiland
schapen grazen van het Spaanse ras Wolmerino).
Bij inrit van grindparkeerplaats gaat u R over het
pad door de beukenlaan met rechts de
kasteelgracht/weiland. Aan het eind loopt u via
greppel RD naar het restaurant en ga dan voor
het restaurant R over de asfaltweg. Meteen
daarna aan de T-splitsing in de buurtschap Strijp
gaat u L (Kasteelweg).
Bij de Martienhoeve
negeert u de doodlopende grindweg links.
Voorbij de Antoniushoeve en voor trafokast gaat
u L over de grind- veldweg met links de
biologische tuinderij van de hoeve. Negeer
zijpaden en blijf de veldweg langs de akkers
volgen.
(Na 200 m passeert u links een bijzonder kippenstal
voor de hier rondlopende scharrelkippen (10-2020)).
Na 600 m maakt de veldweg een haakse bocht
naar links, met links een grote akker en rechts
een chrysantenkwekerij. (Voor u ziet u woningen in
Aarle-Rixtel). Aan de 3-sprong gaat u R over de
betonplatenweg gelegen tussen de velden met
potten chrysanten. Negeer zijpaden. Na 600 m,
voorbij de onderkomens voor arbeidsmigranten
en de grote loods met zonnepanelen. gaat u bij de
uitgang van de bloemenkwekerij Croyse Loop
aan de doorgaande weg aan de rand van Rixtel R
(Bosscheweg). Meteen daarna gaat u R. Na 10 m
steekt u L via oversteekplaats de voorrangsweg
(Helmondseweg) over en gaat u R over het
fietspad. (Op de oversteekplaats ziet u links aan de
3-sprong een groot wegkruis (1920)).

2. Na 300 m gaat u tegenover café Schevelingen
(1882) L (pijl) over het pad met rechts de golfbaan
Overbrug Helmond en even verder links
bosmoerasgebied. Na 600 m gaat u aan de
3-sprong RD over het grindpad over en langs de
golfbaan. Negeer zijpaden rechts. Aan de
3-sprong bij wandelknooppunt (wkp) 4 gaat u RD
(39). Negeer zijpaden. Voorbij de mooie
voormalige langgevelboerderij (nr. 6) met
bakhuisje gaat u aan de voorrangsweg R over het
tweerichtingen betonnen fietspad.
(Links ziet u sluishuisje nr. 7 gelegen aan de ZuidWillemsvaart. De 123 km lange Zuid-Willemsvaart,
die midden door Helmond loopt, is aangelegd tussen
1822 en 1826 en was de verbinding tussen
Maastricht en Den Bosch. Duizenden grondwerkers
hebben het kanaal met de hand gegraven. Vrouwen
voerden de grond in manden af).
Na 300 m, 50 m voorbij plaatsnaambord Helmond,
gaat u R over het smalle pad door de eikenlaan
met rechts de golfbaan. Na 250 m gaat u aan de
3-sprong L over het asfaltpad. Aan de volgende
3-sprong gaat u R over de asfaltweg. Aan de
3-sprong bij twee leuke optrekjes gaat u RD
(Ruwe Berk). Aan de volgende 3-sprong gaat u
RD/R en even verder steekt u de houten brug
over. Meteen na de brug gaat u L (pijl) over het
asfalt- klinkerpad door het park. Aan de 3-sprong
gaat u L over het asfaltpad. Aan de volgende
3-sprong gaat u L/RD (pijl) over de houten brug.
Meteen daarna aan de T-splitsing gaat u R (pijl)
over het asfaltpad en u steekt de volgende
houten brug over. Negeer zijpaden. Aan de
T-splitsing voor huisnr. 35 gaat u R.
3. Na 25 m gaat u L over het asfaltpad verder door
het park/groenstrook. Aan de 3-sprong bij brug
gaat u R en u passeert twee zitbanken.

Voorbij speeltuintje gaat u aan de 4-sprong R
(pijl). Negeer zijpaden en volg RD het asfaltpad
met even verder links een sportveldje. Aan het
einde voor de doodlopende Verdilaan (n. 27) gaat
u L en ga dan meteen aan de T-splitsing R over
het asfaltpad. Aan de 3-sprong gaat u L. Vlak
daarna aan de T-splitsing voor huisnr. 21 gaat u L
over de asfaltweg. (U verlaat de pijl). Vlak daarna
gaat u aan de volgende T-splitsing R. Let op! Na
10 m gaat u L (Beethovenlaan 7) over de
klinkerweg/asfaltpad. Negeer zijwegen. Boven in
de wijk loopt u RD over de klinkerweg. Negeer
zijwegen. Steek vlak daarna de voorrangsweg
(Kanaakdijk Noord West) over en ga R over de
grasstrook met links de Zuid-Willemsvaart. Aan
het eind steekt u L de Juliana ophaalbrug over.
Meteen na de brug gaat u aan de 4-sprong R
(Kanaaldijk Noord Oost) en loop dan RD over de
grasstrook vlak langs het rechts gelegen kanaal.
(Hier aan de 4-sprong ziet u links de watertoren
(1948)).
(Medio sept 2020 waren hier werkzaamheden en was
de weg afgesloten. Mogelijk kunt u wel over de
grasstrook langs het kanaal lopen. Kan of mag dit
niet, loop dan terug de brug over en ga L over het
gras met links het kanaal. Neem de eerste brug L.
Meteen na de brug gaat u aan de 4-sprong R
(Havenplein). Ga dan verder bij **** in punt 4. Laat
even weten als de weg weer open is).

blz 3 van 4
(Als u hier L (Veestraat) de winkelstraat inloopt, dan
komt u na 50 m links bij Lunch en Zo (met terras),
een leuk pauzeplek. Als u de Veestraat inloopt, dan
komt u na 250 m bij de Markt waar ook vlakbij de
St. Lambertuskerk (1856-1861) staat met in een
muurnis het grote beeld van St. Lambertus. Lopend
door
de
Veestraat
passeert
u
de
kunstwerken/beelden: de Speelman, Vrouwelijk
Naakt (2x), Onderweg naar Water en Dubbel Paard.
Op de Markt staan de kunstwerken/beelden:
Pijlstaart, Anna-Claire, Wolkenjager, Winkelende
dames, Ellips, Muze, Profiel en Der Tanz).
Vlak vóór het viaduct gaat u L en meteen daarna
gaat u R over het kasseienpad onder het viaduct
door. Meteen na het viaduct gaat u L over het
klinkerpad met links de parkeerplaats onder het
viaduct. Aan het eind gaat u R over de brede
kasseienweg naar het Kasteel Helmond, de
grootste waterburcht van Nederland, waar u een
kijkje kunt nemen op binnenplaats waarop twee
kanonnen staan. (Tegen entree kunt u het kasteel
en museum bezoeken).

Aan de 3-sprong gaat u RD over de doodlopende
weg.

(Met de bouw van het kasteel, een rechthoekige
waterburcht met hoge muren en grote ronde
hoektorens, is waarschijnlijk rond 1325 begonnen en
werd het in verschillende fasen gebouwd totdat in
1403 het kasteel zijn huidige gedaante kreeg. Vanaf
1923 werd het kasteel na een grondige verbouwing,
als raadhuis in gebruik genomen. Sinds 1982 is het
kasteel is gebruik genomen door het Museum
Helmond).

4. Negeer bij zorgbureau zijweg links. (Rechts ziet
u de brandwachttoren met klok). Even verder gaat u
bij paaltjes L over het klinkerpad door het Burg.
Geukerspark. Steek RD via stapstenen een
meander van de Oude Aa over. Aan de T-splitsing
voor het industrieel erfgoed object “stoomketel
voor aandrijving van stoommachines” gaat u R
over het klinkerpad.

Loop terug en meteen voorbij de twee vierkante
torens gaat u R. Vlak daarna gaat u R over het
klinkerpad met rechts het kasteel. Negeer
zijpaden. Aan de T-splitsing bij zitbank gaat u R
met rechts de achterkant van het kasteel. Voor
het kanaal buigt het pad naar rechts. (Links aan
het kanaal ziet u een apparaat (industrieel erfgoed),
dat herinnert aan de industriestad Helmond).

(Hier aan de T-splitsing ziet u voor u de 18
kubusvormige paalwoningen.

5. Aan de kruising bij wkp 47 en ingang van
kasteelterrein gaat u L (71) de brug over. Na de
brug loopt u aan volgende kruising RD (Frans
Joseph van Thielpark). Na 20 m gaat u L over het
tegelpad en u loopt tussen de appartementen
(onderdeel Boscotonde project) door, die staan
op het voormalige terrein van het machinebouw
Begemann.

Deze
stoomketel
is
gemaakt
door
het
gerenommeerde Helmondse voormalig bedrijf de
Koninklijke
Nederlandsche
Machine
Fabriek
Begemann (1871-1992) in de wijde omgeving beter
bekend als Begemann. Rond 1970 werkten circa 450
mensen bij het bedrijf dat toen o.a. pompen en
staalconstructies maakte).
Aan de kruising bij de Oude Aa, die in Helmond
overkapt is, gaat u RD over het klinkerpad. Voor
het kanaal met rechts een lange zitbank gaat u L.
Aan de kruising met rechts een brug gaat u RD
(Havenplein) en *** u passeert voorbij het grote
kunstwerk “Door taaiheid en lenigheid aan
Eeuwigheid ontrukt” vele terrasjes gelegen aan
de Zuid-Willemsvaart.
Aan de kruising bij
ophaalbrug Veestraat en het kunstwerk/beeld
“overpeinzen” gaat u RD (Kanaallaan) verder
langs terrassen en het kanaal.

(Boscotondo (bos in het Italaans) is een woon- en
werkcomplex, dat tussen 1999 en 2001 is gebouwd
op het voormalige fabrieksterrein van Begemann. Het
bestaat uit ongeveer 150 appartementen, een
museum, een bioscoop, een parkeergarage en een
bestuursgebouw, waarin de Helmondse raadszaal is
gevestigd. Het project is ontworpen door de
Italiaanse architect Adolfo Natalini) .
Houd voorbij ijzeren doorgang rechts aan. Vlak
daarna aan de Y-splitsing gaat u L. Aan de
3-sprong bij ronde cirkel met lantaarnpaal gaat u
weer L en loop RD.

Vlak voor de T-splitsing steekt u via
oversteekplaats
met
verkeerslichten
de
Eikendreef over en ga L. Meteen daarna bij het
gebouw industrieel Atrium (nr. 29) gaat u R
(Kanaaldijk Noord West) met links het kanaal.
(Links passeert u het grote witte gebouw van Vlisco
(1911), dat op batiktechniek gebaseerd textiel
ontwerpt en vervaardigt voor de Afrikaanse
consument).
Na 300 m, 50 m voor spoorwegovergang, gaat u
R het trapje omhoog en omlaag. Vlak daarna aan
de 4-sprong gaat u RD over het asfaltpad, dat een
eind verder naar rechts buigt. Negeer zijpaden.
10 m vóór huisnr. 78 gaat u aan de 3-sprong L
over het asfaltpad met links een omheind voetbalspeelveld. Aan de 3-sprong bij glijbaan gaat u R.
Voorbij rond speeltuintje met zitbank gaat u aan
de kruising L langs huisnr. 1. Waar de klinkerweg
naar rechts buigt (1e Haagstraat), loopt u RD en
dan gaat u R over het tweerichtingen fietspad met
links de spoorlijn. Na 500 m gaat u aan de
3-sprong RD de brug over. Negeer fietspad
rechts. Vlak vóór houten brug gaat u R over het
graspad met links de Goorloop en rechts de grote
speeltuin
Helmond-West.
Bij
brug
met
korfschansmuurtje steekt u de asfaltweg over en
gaat u RD verder over het graspad met links de
beek. Bij de volgende brug, waarop een zitbank
staat, gaat u RD verder langs de Goorloop, een
zijbeek van de Aa. Voor volgende brug gaat u R.
Steek boven bij korfschansmuurtje de weg over
en ga voor de vijver L het graspad omlaag met
links de beek en rechts de vijver. Aan het eind
buigt het pad naar rechts en loop dan meteen L
via greppel omhoog naar het fietspad.
(Lukt dit niet loop dan RD langs het
appartementencomplex en loop over het fietspad
terug. U kunt ook aan het einde van het
appartementencomplex via oversteekplaats de
rijbanen oversteken en ga dan L).
6. Steek voorzichtig de rijbanen van de drukke
doorgaande weg over en ga L de brug over.
Meteen na de brug gaat u R over het pad met
links afrastering en rechts de Goorloop. Aan de
4-sprong bij brug gaat u RD verder langs de beek.
(Even verder ziet u links een grote vogelkast op
paal). Voorbij de stalen brug gaat u R over de
asfaltweg en u steekt de volgende brug over. Vlak
daarna aan kruising bij speeltuintje gaat u L over
de
asfaltweg/voet-fietspad.
Steek
de
voorrangsweg over en loop bij wkp 68 RD
(7/Goorloopweg) over de klinkerweg. Let op! Na
200 m, vlak voor lantaarnpaal 6 en bij bordje
“Honden uitlaatstrook” gaat u R over het
graspad. Voorbij speeltuintje met zitbank gaat u
aan de 4-sprong R over pad met rechts een grote
vijver en links de bosrand. Een eindje verder
loopt u RD over de parkeerplaats. Aan de

blz 4 van 4
4-sprong gaat u RD langs twee zitbanken en met
rechts een skatebaan/ volgende vijver.
(U bent nu in het park Warande, dat oorspronkelijk tot
1920 het gesloten jachtterrein was van de Heer van
Helmond).
Aan de ongelijke 4-sprong bij de rode bakstenen
muur en glazen pyramide gaat u L langs de
vogelkooien. Aan de 4-sprong gaat u L. Aan de
T-splitsing voor restaurant Warande gaat u L.
(Als u hier R gaat, dan komt u na 50 m bij een kooi
met marmottenkasteel, heel leuk!). Aan de
T-splitsing gaat u R met rechts de minigolfbaan.
Steek bij zitbank de asfaltweg over en loop bij
wit-rood paaltje RD het bos in. Vlak daarna gaat u
aan de 3-sprong L (fr. 6) over het asfaltpad. Aan
de volgende 3-sprong gaat u RD langs de zitbank
en rechts een waterpoel.
7. Aan de 4-sprong gaat u RD langs het grote
infobord met info over o. a het grafeiland. Aan de
T-splitsing voor het omgrachte grafeiland,
waarop telgen van de families Wesselman (Heer
van Helmond) en Carp o. a. in een grafkelder
begraven liggen, gaat u R. Aan de 3-sprong gaat
u L met links het grafeiland. Meteen daarna gaat
u aan de 3-sprong, met dikke eik in het midden, R
over het bospad. Aan de 4-sprong gaat u RD over
het bospad. Aan de 4-sprong bij zitbank gaat u R
over de grind- bosweg. Negeer zijpaden. Bij
ingang van sportcomplex van Hockeyclub
Helmond wordt de grindweg een asfaltweg.
Voorbij de sportvelden gaat u R over het links
van de asfaltweg gelegen asfaltpad lopen met
links een greppel. Aan de T-splitsing gaat u R
over de asfaltweg. Meteen daarna gaat u aan de
kruising bij wit-rood paaltje L over het asfaltpad
richting fietsknooppunt 06. Aan de T-splitsing bij
wkp 9 gaat u L (69) over de smalle asfaltweg. Na
400 m gaat u bij wkp 69 schuin L (30/pijl) over het
graspad met links de Scheveningse Loop. Bij
betonnen brug, waar de Scheveningse Loop in de
Stiphoutse Loop uitmondt, gaat u RD met links de
Stiphoutse Loop. Negeer zijpaden en blijf het pad
langs de beek geruime tijd RD volgen. (Na 200 m
passeert u rechts een “graf- herinneringssteen”). Na
bijna 700 m gaat u bij brug en wkp 30 R (59) over
de asfaltweg. Negeer, bij breed houten hek en
slotgracht, zijpad links. (Links heeft u weer mooi
zicht op kasteel Croy). Even verder passeert u links
het poortgebouw uit circa 1500. Negeer zijweg
rechts. Meteen daarna vlak voorbij ANWBpaddenstoelwegwijzer
en
tegenover
het
restaurant gaat u L via greppel over het pad met
links de gracht en weer mooi zicht op het kasteel.
Bij klinkerweg gaat u L terug naar de
parkeerplaats.
(Als u hier 20 m verder RD loopt over het pad langs
de gracht, dan ziet u links bij de kasteelhoeve (18501860) de bijzondere Spaanse schaapskooi met
toren).

Auteur: Jos Wlazlo. Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze
wandelroute mag worden gekopiëerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

