
Rondom kasteel Croy 
Al sinds halverwege de 15e eeuw ligt 
kasteel Croy op de rand van het beekdal 
van de Goorloop. Opvallend aan het 
kasteel zijn de verschillende bouwstijlen. 
De wandeling volgt een gevarieerde route 
rondom het kasteel over landwegen, 
eikenlanen, beekoevers, tussen akkers en 
weilanden door en langs Brabantse 
langgevelboerderijen. 
Je krijgt een indruk van het kleinschalige, 
lieflijke Brabantse beeklandschap. 

Het startpunt van de route is halverwege de 
landweg tussen Aarle-Rixtel en Stiphout. 
Croylaan 9, Aarle-Rixtel. 
De lengte van de route is 5,2 km. 
Je kan deze route ook wandelen met de app ‘IVN 
routes’. 
De wandeling is samengesteld door IVN Helmond. 

 

 



 

1  processierups 

Tijdens deze wandeling loop je op veel stukken 
onder eikenbomen. Wees je ervan bewust dat 
daar in het voorjaar eikenprocessierupsen in 
kunnen zitten. 
In de rest van het jaar zijn de lege "nesten" van de 
rupsen aanwezig en kunnen brandharen loslaten.  

 

2  Anthoniushoeve 

De Anthoniushoeve is een 
typische 
langgevelboerderij, zoals 
je er zoveel in Brabant 
tegenkomt. Het kenmerk 
van dit boerderijtype is dat voorhuis, stal en schuur 
aan elkaar zijn gebouwd en alle deuren geplaatst zijn 
in de lange gevels. 

Vaak worden voor de boerderij lindenbomen geplant en in leivorm gesnoeid als zonwering. Deze 
leilindes zijn zeker een eeuw oud. 
In de boerderij, die eigendom is van Brabants Landschap, is een biologische tuinderij gevestigd. 

3  pluktuin 

100 meter verder zit aan de linkerkant pluktuin Mooy waar je tegen betaling 
zelf een bloemenboeket kunt plukken. 
www.pluktuinmooy.nl 

 

 

4  houtsingel 

De  houtsingel langs deze akker is speciaal aangeplant voor insecten, vogels 
en kleine zoogdieren. De haag bestaat voornamelijk uit soorten met bloemen 
voor insecten en vruchten en noten voor vogels en zoogdieren. Zoals 
bijvoorbeeld de hondsroos op de foto. Enkele andere soorten in deze brede 
haag: meidoorn, sleedoorn, Gelderse roos, egelantier, hazelaar, kornoelje, 
wilde kers, wilg en rode bes. 
 

http://www.pluktuinmooy.nl/


5  monument 

 
Op dit idyllische plekje aan de Goorloop is een 
klein monument opgericht ter nagedachtenis van 
een overleden geliefde. 
Op de gladde stam van de boom in de houtsingel 
groeien ovale lichtgrijze vlekken. Het is een korstmos: gewoon purperschaaltje.  

6  Goorloop 

Je loopt langs de Goorloop. De beek ontspringt in 
het natuurgebied Sang en Goorkens bij Mierlo. Bij 
Boerdonk komt de beek uit in de Aa. 
Bij zonnig weer zie je de blauwe weidebeekjuffer 
boven het water dansen. 
De drie eiken aan de overkant geven het uitzicht op 
het landschap daarachter een fotogeniek kader. 

7  verborgen poel 

In het kader van de oeververbreding van de 
Goorloop, halverwege de jaren tien, zijn op diverse 
plekken poelen voor amfibieën aangelegd. 
Hier ligt zo'n poel, hoewel dat niet opvalt omdat de 
oever volledig dichtgegroeid is met wilgen. 
Het illustreert goed dat poelen in het landschap 
onderhoud nodig hebben om ze open te houden. 

De groen-gele vlekken op de stam van de boom zijn exemplaren van groot dooiermos; het in Brabant 
meest voorkomende korstmos. 



8  knotwilgen 

    
Op deze plek heb je een prachtig uitzicht op het kasteel. 
Aan beide kanten van het laantje voor je staan knotwilgen. Elke 2 à 3 jaar worden ze genot. 

9  dijk en wissels 

Duidelijk is te zien dat het pad hoger ligt dan de 
percelen aan weerszijden. Dat is gebruikelijk in een 
beeklandschap. Daardoor was het gebied vroeger 
ook in de winter, als de beek uit zijn oevers trad, 
bereikbaar. 
Zo'n verhoogd pad in een beekdal heet een dijk; 
vrijwel altijd omzoomd door eiken; hier ook. 
Als je er op let kun je paadjes door het riet zien, 

zogenaamde wissels . De vaste routes waarlangs reeën de dijk oversteken. 

10  beekdal en nieuwe natuur 

Links heb je vrij uitzicht op het beekdal. 
Het grasland daalt naar de groene zoom 100 meter 
verder. Voorbij die zoom stijgt het land weer. De 
beek stroomt door het laagste deel van het land. 

Het perceel rechts is nieuwe natuur. Voormalig 
grasland waar de toplaag van verwijderd is en waarin 
een poel is gegraven. Je kunt door de greppel naar 

de poel lopen. 
 

 
 



11  boomgaard 

In het landschap rondom het kasteel liggen diverse 
boomgaarden. 
Uit het bordje 'verboden toegang' blijkt dat deze 
fruitteler gevoel voor humor heeft. 

 

 

12  infobord 

Het infobord geeft uitleg 
over het belang van de 
Goorloop als EVZ. 
De twee torens in het 
zuiden zijn de kerktorens 
van Stiphout. De rechter is 
de Oude Toren. 
Hier is goed te zien dat de 

weg naar beide kanten omhoog loopt. Logisch; je staat bij de beek, het laagste punt van het beekdal. 

13  oever 

Op het infobord hiervoor werd uitleg gegeven over de oeververbreding in 
het kader van de realisatie van de EVZ (ecologische verbindingszone). 
Die verbreding is rond 2015 
uitgevoerd. Daarvóór was de beek 
een 'goot' met rechte steile 
oevers waarin het water snel 
afgevoerd kon worden. 
Hier is goed te zien dat de 

verbreedde oever veel meer ruimte en kansen biedt voor 
plant en dier. 

14  poel 

Deze poel is, zoals het hoort, niet 
te diep. 
Een goede poel moet in hete 
zomers droog komen te staan. 
Daardoor blijft een poel vrij van 
vissen, die een bedreiging vormen 
voor larven van amfibieën. 

 



15  levensboom 

Het bovenlicht, boven de voordeur van huisnummer 6, is versierd met een 

levensboom. 

Een levensboom is in de bouwkunde een veelal gietijzeren ornament dat in 

het bovenlicht van een deur is aangebracht. In Nederland ziet men ze vaak 

bij oudere huizen en boerderijen, in België ontbreekt deze vorm van 

decoratie.  

De levensbomen werden sinds de 2e helft van de 19e eeuw gefabriceerd in 

ijzergieterijen en kunstig ontworpen door industriële vormgevers. In catalogi van de gieterijen in de 

IJsselvallei, zoals die van Becking en Bongers uit omstreeks 1895, komen fraaie voorbeelden van 

dergelijke ornamenten voor. Ook tegenwoordig worden de oude modellen weer vervaardigd, zij het 

als aluminiumgietwerk. 

bron Wikipedia  

 

16  streekwinkel 

Hier in de bocht zit een streekwinkel. 
 

17  landgoed Croy 

Links een infobord over de bedrijvigheid rondom Croy. 
 
 
 
 
 
 
 

 

18  merinoschapen 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rechts een infobord over de 
merinoschapen. 
 
 
 
 
 
 
 



19  kasteel Croy 

   
De eerste delen van kasteel Croy zijn circa 500 jaren geleden al gebouwd. Het kasteel is eeuwenlang 
bewoond gebleven door elkaar opvolgende adellijke families met als laatste de fam. Van der 
Brugghen waarvan freule Constance de laatste erfgename was. Zij bepaalde via haar testament dat 
het kasteel na haar overlijden dienst zou doen als bejaardenhuis voor ouderen uit Stiphout en Aarle-
Rixtel. Hier kwam in 1976 een einde aan vanwege o.a. nieuwe wetgeving over veiligheid. Nu zitten er 
enkele kantoren in. 
Als je op de stenen brug staat heb je uitzicht op de klassieke Spaanse schapenstal. 
De grote grijze vlekken op de stenen muurtjes van de brug zijn korstmossen. In dit geval 
muurschotelkorst. 

Op onderstaande website lees je meer over de geschiedenis van het kasteel. 
www.kasteelcroy.nl 
 
 

20  eindpunt 

Dit is het einde van de wandeling. We hopen dat u genoten hebt van de tocht. Bent u tijdens de tocht 
een wijziging tegen gekomen? Laat het ons weten via wandelen.ivn.helmond@gmail.com 
 


