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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,42 km  2.50 uur  13 m 16 m 

 
Ten noorden van Helmond ligt in het dorp Aarle-Rixtel het restaurant Stout. Tijdens deze gemakkelijke 
wandeling wandelt u eerst naar het prachtige kasteel Croy en via veldwegen loopt u naar de rand van de 
buurtschap Geeneind.  U struint geruime tijd door de bossen van Geeneindsche Heide en dan passeert u 
een zitbank aan het mooie Witven, een fijne pauzeplek. U wandelt verder langs bosranden en dan loopt u 
een leuk stuk langs het Wilhelminakanaal. Via een veldweg loopt u terug naar het dorp en komt u bij een 
mooi terras uit. 
 
Startadres:  Stout Eten en Drinken, Dorpsstraat 86, Aarle-Rixtel. In de straat zijn parkeerstroken. 

 

 
 

1618. AARLE-RIXTEL 13,4 km
 

1. Met uw rug naar de ingang gaat u R en meteen 
daarna aan de kruising gaat u R (Kannelustweg).  
Aan de ongelijke 4-sprong  gaat u RD en dan gaat 
u meteen bij de houten paaltjes bij huisnr. 6 R 
over de klinkerweg langs huisnr. 10. (De weg heet 
hier Zwanendreef). Waar de weg bij huisnr. 32 naar 
rechts buigt, gaat u L (pijl) over het tegelpad en 
ga dan meteen R over het grindpad door het 
parkje.  Na bijna 200 m steekt u het tegelpad over 
en loopt u RD met rechts een speelveld.  Aan de 
asfaltweg bij wandelknooppunt (wkp) 58 gaat u L 
(4) met links het park.  Aan de 3-sprong gaat u RD 
(Boscheweg). Voorbij huisnr. 108 gaat u R over 
de brede klinkerweg met links huisnr. 110. 
(Plantage, wandelen toegestaan). Voorbij de 
loods volgt u geruime tijd de betonplatenweg, die   
tussen de plantage door. Na 600 m maakt de weg  
een haakse bocht naar rechts. Bijna 150 m verder 
gaat u aan het eind van deze weg u L over de 
veldweg.  Voorbij slagboom volgt u RD de 
grindweg. Aan de T-splitsing voor de 
Martienhoeve gaat u R over de asfaltweg, die 
meteen naar links buigt.  Negeer bijna aan het 
eind zijweg rechts.   
 

2.  Meteen daarna aan de T-splitsing bij wkp 53 
gaat u L (54/Croylaan) en u passeert rechts het 
poortgebouw van Kasteel Croy.   
 

(Bij de gracht heeft u rechts een mooi uitzicht op het 
kasteel. (De oudste delen van het kasteel dateren 
vermoedelijk uit het midden van de 15e eeuw. Het 
poortgebouw aan de andere kant van de gracht, vlak 
bij de huidige Franse boerderij (in gebruik als 
restaurant, De Croyse Hoeve) dateren uit de16e 
eeuw. Door eeuwen heen hebben verschillende 
adellijke families het kasteel bewoond. In 1990 werd 
het kasteel van binnen grondig gerestaureerd en 
kreeg het de bestemming van kantoor. Het wordt niet 
meer bewoond, maar huisvest tegenwoordig een 
aantal bedrijven). 
 

100  m verder gaat u bij wkp 54 R (59) via klaphek 
over het graspad met rechts de gracht van het 
kasteel. Na 150 m, ter hoogte van een 
ooievaarsnest op paal,  gaat u L over het paadje.  
Let op! Het pad buigt naar rechts en dan gaat u 

meteen L door het struikgewas het weiland in.  
Loop RD, steek  RD via brug de Goorloop over en 
volg RD het graspad.  Voorbij ijzeren hek gaat u 
RD over de asfaltweg, met rechts de hoeve (nr. 
59).  Aan de T-splitsing, waar de asfaltweg naar 
links buigt,  gaat u bij wkp 61 R (60) over de 
veldweg. Negeer meteen zijweg links en volg  
geruime tijd de veldweg, die na 400 naar links 
buigt. Na bijna 700 m gaat u aan de 3-sprong bij 
boompje R.  Na 100 m gaat u aan de T-splitsing L. 
Na 400 m gaat u aan de Y-splitsing, bij de tweede 
houten loods en bij  berk, L. Meteen daarna  gaat 
u aan de  4-sprong bij zitbank RD over het 
graspad, met rechts een greppel.  
 

3. Aan het eind steekt u de doorgaande weg 
(Lieshoutseweg) over en gaat u schuin L door het 
kleine bos met rechts een brede greppel.  Vlak 
daarna gaat u R over de klinkerweg en meteen 
voorbij het bord “Helmond” gaat u R (Geeneind) 
over de veldweg. Voorbij huisnr. 18 a gaat u aan 
de T-splitsing R (Geeneindseweg) over de 
veldweg en u verlaat de wijk Geeneind/Stiphout.  
Let op! Waar na ruim 100 m links de akker eindigt 
en de afrastering begint, gaat u L en ga dan 
meteen aan de Y-splitsing R over het graspad met 
rechts de afrastering en links de plantage.   Waar 
het bos begint, loopt u RD en voor de greppel 
gaat u L. Het pad buigt nog een keer naar links  
en bij woning gaat u scherp R terug over de 
veldweg.  Aan de 3-sprong bij paaltjes gaat u L 
over het bospad.  Aan de 3-sprong gaat u RD.   
Vlak voor de 4-sprong gaat u R over het smalle 
bospaadje.  Aan de 5-sprong neemt u de tweede 
brede bosweg L (pijl).    
 

4. Na 50 m gaat u aan de 3-sprong bij afsluitboom 
L (pijl)   Let op! Na 50 m gaat u R over het 
bospaadje.  Aan de T-splitsing gaat u L.  Aan de 
4-sprong gaat u RD. Aan de volgende T-splitsing 
gaat u R over de zandweg.  Aan de 4-sprong gaat 
u RD en na 20 m gaat u aan de 3-sprong bij 
zitbank, een fijne pauzeplek met mooi uitzicht op 
het Witven, gaat u RD over het paadje langs de 
heide.  (Het Witven kan in de zomer droog staan).    
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Aan het eind van het ven gaat u aan de 3-sprong 
bij zitbank L over het brede pad. Vlak daarna gaat 
u aan de 4-sprong RD (pijl).  Aan de volgende 4-
sprong gaat u RD.  (U  verlaat de gele pijl).   Let op! 
Aan de volgende 4-sprong gaat u RD en meteen 
na 1 m gaat u R over het smalle bospad, 
evenwijdig aan de zandweg.   Aan de ruime 5-
sprong gaat u RD tussen de paaltjes door.   Aan 
de 4-sprong gaat u RD.    
 

5.   Aan de 3-sprong bij bordje gaat u L langs een 
zitbank. Aan de 3-sprong bij bordje gaat u RD. 
Voorbij afsluitboom gaat u aan de T-splitsing R 
over de bosweg.  Negeer zijpaden. Aan de 3-
sprong bij paaltjes gaat u RD (pijl).   Let op! Na 
ruim 50 m gaat u aan de 3-sprong bij bordje 
“opengesteld” R over het bospad langs een 
paaltje. Het pad buigt voor akker links door de 
bosrand.  Steek de klinkerweg over en loop RD 
over de veldweg langs een greppel.  Negeer 
zijpad links en rechts. Aan het eind van de 
greppel volgt u RD  het pad langs de bosrand.  
Negeer zijpaden links en na geruime tijd passeert 
u links een manege.   Aan de T-splitsing gaat u L.  
Aan de  4-sprong gaat u R over de zandweg.  
 

6.  Aan het eind steekt u de voorrangsweg over 
en gaat u R (pijl) over het fietspad.  Aan de 3-
sprong bij een huis gaat u bij verbodsbord L  
(pijl) over de veldweg.  Aan de 3-sprong gaat u 
RD.  Aan de T-splitsing bij zitbank en wkp 38 gaat 

u R (35) over het fietspad met links het 
Wilhelminakanaal.  
 

(Het 68 km lange kanaal is de verbinding tussen de 
Zuid-Willemsvaart bij Laarbeek en de Amer bij 
Geertruidenberg).  
 

Negeer veldweg rechts.  Aan de 3-sprong bij brug 
genaamd Laarbrug”  gaat u RD (pijl). Na 100 m 
aan de Y-splitsing bij wkp 35 gaat u R (39). 
Meteen daarna aan de 3-sprong bij gaat u RD 
over de veldweg.  Na 400 m aan de  rand van 
Aarle-Rixtel gaat u L (Opstal) over de klinkerweg.  
Aan de Y-splitsing bij huisnr. 6e gaat u R.  Meteen 
daarna aan de 3-sprong gaat u RD/R (Kerkstraat).  
Aan de kruising gaat u L (Molenstraat).  Negeer  
zijwegen rechts.  
 

(Na 200 m passeert u links een leuk dierenparkje).  
 

Na 500 m gaat u meteen voorbij huisnr.88 aan de 
3-sprong R (Termeerstraat). Aan de kruising gaat 
u L (Phaffstraat) langs huisnr. 26.  Voorbij huisnr. 
30 gaat u aan de 3-sprong R (Haffmansstraat).  
Aan de T-splitsing voor huisnr. 24 gaat u L en na 
10 m gaat u R over het klinkerpad door het parkje.  
Aan het eind gaat u L en na 50 m komt u rechts 
bij Stout, de sponsor van deze wandeling, waar u 
nog iets kunt eten of drinken. Na het drankje bij 
de sponsor kunt u schuin tegenover het 
restaurant even het leuke snoepwinkeltje 
bezoeken.

 
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 
gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur. 

 

 
 

 


