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Praktische informatie:

Afstand: 16 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
bushalte Bavaria
Beekseweg 2
5737 RC  Lieshout
Coördinaten: 51°31'11" N   5°36'43" E

Horeca:
In centrum

Café Deja Vu
Dorpsstraat 15a
5735 EA Aarle-Rixtel

De Croyse Hoeve
Croylaan 9
5735 PB Aarle-Rixtel

Honden: aan de lijn

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1671/5244

1. Loop naar rotonde en volg weg die onder voetgangersbrug 
doorgaat (rechts ziet u Bavariabrouwerij), loop links van weg.  
Na kanaalbrug LA (Aarleseweg). Voor rechterbocht LA, dijkfiets-
pad langs Wilhelminakanaal. In flauwe linkerbocht ziet u wandel-
netwerkknooppuntpaal (hierna kp genoemd) 38, 100m daarna RA, 
landweg dwars door akkerland met iets verderop links bosje.  
Na dat bosje op landwegenkruising met Hagelkruis (lees bordje!) 
LA en loop landweg uit. Aan rand van Aarle-Rixtel op asfaltweg RA 
en RD blijven gaan. Op kruising met Molenstraat RD (Laarweg). 
Aan einde LA en RD (Kouwenberg, staat wat verderop).  
Op kruising na gazon met prieel RA (ook Kouwenberg, wordt bij 
huisnr 11 Klokstraat), blijf straat met enkele bochten volgen.  
Op kruising bij schooltje RD (Broekelingstraat). In rechterbocht bij 
huisnr 49 RD (De Trompetter). Voor plantsoen bij lantaarnpaal 7 
RA, links ziet u dat plantsoen. Tussen huisnr 5 en 4 RD, fietspad, 
en na 30m op 1e pad LA, wordt na 100m brede grassige zandweg 
over een es (bollende akker). 

2. Na 300m op betonplaten RA, halfverharde landweg. Rechter 
landweg negerend aan einde op asfaltwegje RA, weg maakt 
linkerbocht (Kasteelweg, staat eind verderop). Aan einde (rechts 
is horeca) LA (Croylaan), rechts kasteel Croy. Strak vóór beek 
Goorloop RA, grasweg aan rechterkant van Loop. Na 100m LA, 
landbouwbrug over en verderop op asfaltwegje RD. In linkerbocht 
bij kp61 RA. 

In Lieshout is Bierbrouwerij Bavaria de grootste werkgever, en daar is 
duidelijk te zien dat hier geen kroegbaas vreemdgaat. Na de brouwerij 
kuiert u langs het Wilhelminakanaal en over rustige landwegen langs het 
'Hagelkruis' (de origineelste in Nederland!) van Aarle-Rixtel. 

Na dat gezellige dorp wandelt u door het uitgestrekte Brabantse (bollende) 
akkerlandschap naar het prachtige kasteel Croy. In de uitgestrekte stille 
bossen die daarna volgen, geniet u van enkele vennen en een heideveld. 
Het Wilhelminakanaal steekt u weer over en u wandelt langs een molen 
'Bavariacity' weer in. Laat het pilsje u daar lekker smaken!
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Blijf zanderige landweg (sla onderweg geen zijgraswegen/paden 
in!) met onderweg flink wat bochten ruim 1km volgen. Bij kp60 
(let daar dus op!) LA, rechts ziet u enkele boerderijen. Op asfalt-
wegje RA en gelijk LA (Geeneindseweg). Aan einde RA (ook 
Geeneindseweg) en na 50m op Y-splitsing links aanhouden, blijf 
daar langs bosrand. Op 1e brede bosweg (bij diepe greppel) LA en 
gelijk bij 3 paaltjes op 1e pad RA. Op kruising met brede zanderi-
ge bosweg RD, pad met 3 paaltjes en bordje Opengesteld, loop 
pad uit, in naaldbos kruist u 2 greppels. Aan einde RA en gelijk 
LA. Voor bosven op schuine kruising RD, heidepaadje strak om 
rechterkant van dat ven. Na half rondje om dat ven RA iets hoger 
bos in. 

3. Aan einde RA, zandweg met rechts daarvan smaller paadje.  
Op ruime kruising bij kp2 RD. Voor ven links of rechts daar half 
rondje omheen en volg aan overkant bosweg nog 50m. Op ruime 
kruising LA en op volgende ruime kruising RA. Na 100m op 1e 
kruising met smal pad LA, volg dat smalle pad, rechts ziet u 
donker naaldbos, wat verderop loopt u zo'n donker naaldbos in. 
Dát donkere bos uitkomend aan einde RA. Voor heideveld, pas 
achter bankjes, LA. Volg nu ruim 1½ km met de klok mee paden 
om dat heide/vennengebied, dus houdt steeds bos links en open 
gebied rechts van u, het wijst vanzelf. Bijna aan einde van die 1½ 
km ziet u links (op enige afstand) huisjes in bosrand en let dan 
op: waar pad even heel breed is bij picknickbank (tafel met 2 
bankjes) LA bos in, na 20m ziet u achterkant van bordje Openge-
steld en betonpaal met witte kop. Vanaf daar RD, brede bosweg 
met links gaashek en daarachter huizen. Blijf RD gaan tot u na 
1km rechts deels met bos omzoomde akker ziet. 

4. Even langs die akker lopend op 1e smalle paadje LA en na 
100m op kruising RD, pad gaat iets naar links en wat 'golven'.  
Op ruime zanderige kruising RD. Aan einde na paaltjes op 
vijfsprong RA, zandweg met links gaashek, verderop links gras/
akkerland. Blijf bosrandweg 300m volgen, sla geen rechter 
zijpaden in. Op Y-splitsing voor graslandje met kp85 LA, grassig 

landwegje. Op asfaltweg RD, bij boerderij 1 volgt linkerbocht, 
rechts ziet u drukke weg. Op 1e asfaltweg RA die drukke weg RD 
oversteken en verderop met rechterbocht meegaan. Bij Kp23 LA 
Deense Hoekbrug over en daarna RA over Molenstraat Lieshout in. 
Blijf deze lange straat volgen tot in centrum. In centrum op plein 
(Heuvel) op Y-splitsing bij raadhuis (r) RA, links ziet u muziek-
kiosk. Loop deze lange straat (wordt Ribbiusstraat) uit. Aan einde 
bij drukke weg RA richting Helmond. Verderop bij rotonde zijn 
links de bushaltes.
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