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Vanuit Bakel
Rij richting Aarle Rixtel, de Aarle Rixtelseweg op. Steek het kanaal en de Kanaaldijk ZW over,
richting Aarle Rixtel.
Neem de eerste afslag links, de Helmondseweg (dit is de weg die uiteindelijk uitkomt bij het
Elkerliek ZH Helmond). Volg deze weg ongeveer 2 km voorbij het blauwe bord bebouwde kom
Helmond.
Vrij kort na dit bord moet u rechtsaf, de Grote Overbrug op. Deze kronkelende weg komt uit bij
restaurant de Croyse Hoeve.
Hier gaat u op de T-splitsing linksaf, de Croylaan op (deze gaat over in Rootakkers).
Na het passeren van kasteel Croy is het de 2e boerderij aan uw rechterhand.

Vanuit Eindhoven – Nuenen
Ga op het einde van de A270 (Eindhoven – Helmond) linksaf richting Stiphout (ter hoogte van het
UPC gebouw), de Schootense Dreef op. Volg de borden Stiphout.
Als u in Stiphout de kerk voorbij bent moet u bij de Rabobank rechtsaf en direct weer rechts, de
Van der Weidenstraat op.
Deze straat blijft u rechtdoor volgen, met tussenin een kleine knik naar links (de van der
Brugghenstraat) en direct weer rechts!!, de Rootakkers op.
U rijdt zo naar het buitengebied, richting kasteel Croy. Zodra de weg een scherpe bocht naar
rechts maakt, is het de boerderij aan uw linkerhand.

Vanuit Deurne
Rij via de N270 over de Kasteel Traverse en ga, na het Esso tankstation, rechtsaf de Hortsedijk op,
richting Stiphout. Volg de borden Stiphout.
Als u in Stiphout de kerk voorbij bent moet u bij de Rabobank rechtsaf en direct weer rechts, de
Van der Weidenstraat op.
Deze straat blijft u rechtdoor volgen, met tussenin een kleine knik naar links (de van der
Brugghenstraat) en direct weer rechts!!, de Rootakkers op.
U rijdt zo naar het buitengebied, richting kasteel Croy. Zodra de weg een scherpe bocht naar
rechts maakt, is het de boerderij aan uw linkerhand.

Vanuit Beek en Donk
Rij langs het kanaal, richting Helmond op de Kanaaldijk ZW en neem de afslag naar Aarle Rixtel.
Ga vervolgens de eerste weg links, de Helmondseweg op (dit is de weg die uiteindelijk uitkomt bij
het Elkerliek ZH Helmond).
Volg deze weg ongeveer 2 km voorbij het blauwe bord bebouwde kom Helmond.
Vrij kort na dit bord moet u rechtsaf, de Grote Overbrug op. Deze kronkelende weg komt uit bij
restaurant de Croyse Hoeve.
Hier gaat u op de T-splitsing linksaf, de Croylaan op (deze gaat over in Rootakkers).
Na het passeren van kasteel Croy is het de 2e boerderij aan uw rechterhand.

