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Tijdens deze schaduwrijke boswandeling kunt u de heerlijke dennengeur opsnuiven uit de Heldense 
bossen. U wandelt eerst naar de rand van Camping De Heldense Bossen waar u de route kunt inkorten tot 
8,3 km wat ook een leuke wandeling is.  Dan volgt een mooi stuk over zanderige bospaadjes en loopt u een 
stuk door de velden langs akkers. U komt aan de rand van Helden en dan wandelt u langs mooie 
bosranden en door het bos terug naar het restaurant met mooi terras. Neem voor onderweg zelf drinken 
mee. TIP: U kunt ook de wandeling starten op de parkeerplaats van de Camping De Heldense Bossen.  
 

Startadres: Parkeerplaats Restaurant De Belaeving, drinken & eten, Neerseweg 90, Helden. Parkeer op de 
parkeerplaats van het restaurant.   
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Alternatief: parkeerplaats De Heldense Bossen (Voor grote beeld van bosmannetje), De Heldense Bossen 
6, Helden.  Vanaf de grote parkeerplaats gaat u R . Meteen daarna aan de 3-sprong bij wandelbord en wegwijzer 
met  bosmannetje gaat u R.  Na 200 m gaat u aan de volgende 3-sprong RD.  Meteen daarna aan de ongelijke 4-
sprong gaat u L langs de dierenweide. Ga dan verder bij **** in punt 3. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,11 km  2.40 uur  22 m  22 m 
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1. Met uw rug naar het restaurant gaat u L langs 
de parkeerplaats. Aan de omgekeerde Y-splitsing 
bij Mariakapel (1870) gaat u RD (pijl) over de 
doorgaande weg (pijl). Na 50 m gaat u aan de 3- 
sprong bij wandelknooppunt (wkp) 43 L (71) over 
de bosweg. Aan de T-splitsing gaat u R (pijl). 
Neem het eerste bospaadje L (pijl). Aan de 
volgende T-splitsing gaat u L over de bosweg, die 
een eindje verder langs een akker loopt. (U 
verlaat hier de pijlmarkering). Na 500 m gaat u 
aan de 3-sprong (knp44) bij afsluitboom scherp R 
over de bosweg. Aan de volgende 3-sprong gaat 
u L (53) over het bospaadje.  Negeer zijpaden en 
loop RD (gele pijl).  Voorbij afsluitboom gaat u 
aan de T-splitsing voor manege L over de brede 
zandweg.   
 

2.   Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u bij 
afsluitboom R (pijl) over de bosweg.  Aan de 
volgende 3-sprong bij wkp 53 gaat u RD (54).  Aan 
de kruising bij wkp 54 gaat u L over de bosweg.  
(U verlaat hier de wandelmarkering). Let op! Na 
bijna 150 m gaat u R over het smalle bospaadje.  
Aan de 4-sprong met breder bospad gaat u RD 
door het bos met dunne bomen. Aan de 3-sprong 
gaat u L. Meteen daarna aan de T-splitsing bij 
wkp gaat u R.  Aan de kruising bij wkp 52 gaat u 
bij afsluitboom RD (19).  Aan de 3-sprong gaat u 
RD (pijl).  Aan de T-splitsing bij wkp 19 gaat u L 
(28). Voorbij afsluitboom gaat u R.    
 

3. Steek de doorgaande weg over en ga bij 
afsluitboom RD (pijl) over de bosweg.  Aan de 3-
sprong bij wkp gaat u RD over het bospad. (U 
verlaat hier de markering).  Negeer 2 zijpaden links 
naar een poort.  Negeer zijpad rechts. Aan de Y-
splitsing bij afgezaagde boom gaat u L.  Aan de 
T-splitsing gaat u R over de zandweg.   
 

(Degene die 8,5 km loopt, gaat hier L. Aan de 
asfaltweg gaat u R.  De asfaltweg buigt naar links 
langs een aspergeveld (2017). Ga nu verder  bij punt 
6).  
 

Negeer bospad rechts. Aan de kruising bij wkp 28 
gaat u RD (64) langs de dierenweide.   **** Voorbij 
afsluitboom gaat u aan de kruising bij wkp 64 L 
(29) over de bosweg.    
 

4.   Let op! Vlak voor de kantine met blauwe deur 
gaat u R  over het bospaadje en ga dan meteen L 

de heuvel omhoog. (Let op voor mountainbikers).  
Negeer zijpaadje rechts en blijf de camping De 
Heldense Bossen links in het vizier houden. Aan 
de kruising volgt u RD het paadje omhoog over 
de heuvelkam. Negeer zijpaadje rechts steil 
omhoog. Aan het eind loopt u RD langs de laatste 
stacaravan en ga dan meteen L het bospaadje 
omhoog.  Negeer zijpaadjes en blijf RD over de 
heuvelkam lopen met links de camping in het 
vizier.  Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD 
(pijl). 30 m verder gaat u aan de Y-splitsing R. (U 
verlaat hier de pijl).  Aan de kruising van 
bospaadjes gaat u RD omhoog.  Negeer boven 
zijpaadje rechts. Aan de brede bosweg gaat u L. 
Vlak daarna aan de 3-sprong bij wkp 27 gaat u R 
(25) over het bospad.   
 

5. Aan de 3-sprong gaat u L (pijl).  Aan de T-
splitsing bij wkp 25 gaat u L (22).  Aan de Y-
splitsing gaat u R.  Aan de schuine T-splitsing bij 
wkp 22 gaat u L (21).  Aan de kruising bij zitbank, 
een mooi pauzeplekje na 6 km gaat u R over de 
zandweg langs de bosrand. Aan de kruising gaat 
u L over de zandweg gelegen  tussen plantage.  
Aan de kruising van veldwegen gaat u RD (pijl).  
Aan de ongelijke 4-sprong bij zitbank gaat u L.  
Negeer zijwegen rechts en loop dan RD langs de 
bosrand.  Negeer bospad rechts. Aan de T-
splitsing gaat u R over de zandweg onder de 
hoogspanningskabels.  Aan de kruising bij wkp 
20 gaat u RD langs de bosrand. (U  verlaat hier de 
wandelmarkering). Steek bij wkp de brede 
zandweg over en loop RD over het pad langs de 
afrastering.  Aan de asfaltweg gaat u RD.    
 

6.  Na 100 m gaat u aan de 3-sprong bij pijl en 
afsluitboom L over het bospad.  Na 50 m gaat u R 
over het bospad.  Aan de 3-sprong gaat u RD 
(pijl).  Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong bij 
rechtopstaande biels L. Loop RD langs de 
afrastering. Aan de T-splitsing bij wkp 15 gaat u L 
(18).  Let op! Na bijna 50m gaat u bij gele pijl R 
het pad omhoog langs een gekapt bos.  Aan het 
eind gaat u R over het fietspad.  Aan de asfaltweg 
gaat u L richting huisnr.32.  Volg de weg langs de 
camping en voorbij afsluitboom volgt u RD de 
bosweg. Aan de 5-sprong bij wkp.18 neemt u de 
tweede weg R (17). Aan de 3-sprong gaat u RD. 
Een eind verder negeert u smal bospaadje links.  
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Aan de kruising gaat u L (pijl).  Aan de 3-sprong 
bij wkp 50 gaat u RD (53).   
7.   Let op!  Het pad buigt naar links en neem dan 
meteen het eerste smalle bospaadje R  
 

(Soms slecht te zien door het bladerendek. Dit punt is 
ca. 25 m vóór 3-sprong met pijl).   
 

Aan de T-splitsing gaat u L over het bredere pad. 
Vlak daarna neemt u het eerste bospaadje R 
langs een gekapt bos. Het pad loopt over 
heuveltjes. Aan de T-splitsing gaat u L.  Vlak 

daarna gaat u aan de T-splitsing voor  weiland L 
(pijl). Aan de kruising bij afsluitboom gaat u RD 
(pijl) over de zandweg langs de afrastering.  Aan 
de Y-splitsing gaat u R. (U verlaat hier de pijl). Aan 
de kruising gaat u R (pijl) over de bosweg.  Steek 
de doorgaande weg over en loop RD (pijl).  Aan 
de T-splitsing bij wkp 41 gaat u L (43) over de 
veldweg.  Aan de 3-sprong gaat u RD (pijl) over 
de verharde zandweg en u komt al snel weer bij 
het startpunt. 

Auteur: Jos Wlazlo 
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   


