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Deze gemakkelijke wandeling met na 7 km een fijne lunchroom om te pauzeren bestaat uit twee 
verschillende delen, de eerste helft gaat door de Heldense bossen en de tweede helft gaat door open 
landschap met boerderijen en beekjes. Vanaf de parkeerplaats wandelt u eerst langs de mooie vijver en 
door het dal van de Kwistbeek. Dan struint u geruime tijd over leuke bospaadjes door de Heldense Bossen. 
U steekt de Kesselseweg over en via leuke paden komt u in Helden bij Lunchroom ’t Bölke voor de pauze. 
Behalve vers belegde broodjes is er natuurlijk ook heerlijk gebak verkrijgbaar, verwen u zelf!  De terugweg 
wandelt u door de oude kern van Helden en via bos- en veldwegen loopt u terug naar de parkeerplaats, 
hetgeen ook een mooi stuk is. U kunt ook starten bij de Lunchroom ’t Bölke en dan pauzeren bij de vijver 
waar enkele zitbanken staan.   
 

Startpunt: Parkeerplaats visvijver Breeërpeel, Oude Dijk 10, Helden.  
Vanaf de Baarloseweg rijdt u de Oude Dijk op en neem de eerste asfaltweg rechts naar de parkeerplaats.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,44 km  2.30 uur 20 m  22 m 
 
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.   
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Startadres: Bakkerij & Lunchroom ’t Bölke, Kaupmanshof 11, Helden. Tel:077-3071426.  Open di. t/m vrij. 
van 08.30 tot 18.00 uur, za. van 08.00 tot 16.00 uur, zon. van 08.30 tot 12.00 uur.  Begin dan bij punt 6. 

 
 

1177. HELDEN   11,4 km 
 

1. Vanaf de parkeerplaats loopt u naar het 
clubhuis en ga dan gaat u bij het clubhuis L (pijl) 
over het graspad met rechts de met grotendeels 
met riet omzoomde visvijver van HSV de 
Ruisvoorn. Aan de Y-splitsing gaat u L het gras- 
bospad omhoog. Even verder voorbij schuilhut 
loopt u RD verder over het graspad met rechts de 
vijver. Het graspad buigt het naar rechts om de 
vijver heen. Aan het eind van deze bocht naar 
rechts (verste uithoek van de vijver) gaat u L over 
het bospaadje richting greppel. (U verlaat dus hier 
de vijver). Meteen daarna gaat u aan de kruising 
bij greppel L over het bospad.  Na 100 m buigt het 
pad naar rechts en na de volgende 100 m volgt u 
RD (pijl) het graspad met rechts een sloot. Negeer 
meteen bospad links. Bij stuw buigt het graspad 
naar rechts met links de Kwistbeek, die in Baarlo 
in de Maas stroomt.  Na 150 m steekt u bij 
wandelknooppunt (wkp) 93 L (96) de brug over en 
ga dan meteen L (pijl) over het graspad met links 
de beek. Na 100 m gaat u aan de 3-sprong R (pijl) 
over de veldweg gelegen tussen akkers. (Even 
verder passeert u links een grote ronde mestsilo).   
 

2. Steek de doorgaande weg (Baarloseweg) over 
en loop bij grote trafokast en tuinkas RD (pijl) 
over de veld- zandweg en u loopt een eind verder 
onder hoogspanningskabels door. Aan de 
bosrand van de Heldense Bossen gaat u aan de 
kruising bij afsluitboom en wkp 96 R (95). Volg nu 
geruime tijd het pad langs en door de bosrand. 
Bij wkp 95 gaat u RD (94). Bij zandweg en 
hoogspanningskabels houdt u links aan. Na 400 
m gaat u aan de kruising van veldwegen L 
(ruiterroute 49) met links de bosrand.  
 

(U verlaat hier de gele pijl. Rechts ziet u de kerktoren 
in Helden, waar u straks langs komt).  
 

Aan de bosrand gaat u aan de kruising bij zitbank 
L over de bosweg.   
 

3.  Na 20 m gaat u aan de 3-sprong R over het 
bospad. (U loopt hier door de Heldense bossen). 
Negeer zijpad scherp rechts. Aan de 3-sprong bij 
wkp 25 gaat u R (27).  Aan de T-splitsing gaat u R 
(pijl). Aan de volgende T-splitsing bij wkp 27 gaat 
u L (31) over het grindpad. Na 20 m gaat u R het 
smalle bospaadje (even) omhoog. Na 150 m gaat 
u aan de Y-splitsing R omlaag. Meteen daarna 
gaat u beneden aan de 4-sprong RD het 

bospaadje omhoog. Vlak voor de camping “de 
Heldense Bossen” gaat u aan de 3-sprong L (pijl) 
met rechts beneden de grote camping.  Na 20 m 
gaat u aan de Y-splitsing R. (U verlaat hier de gele 
pijl). Blijf nu RD over het smalle pad lopen met 
rechts beneden de camping. Beneden aan de T-
splitsing gaat u R over het zandpad met rechts de 
camping.   
 

4.  Na 20 m neemt u aan de ongelijke 4-sprong, 
met 2 paden naar links, het tweede paadje L 
omhoog en volg het bospaadje met rechts 
beneden nog steeds de camping. Negeer zijpad 
links omhoog. Na 100 m gaat u beneden aan de 4-
sprong RD omhoog. Negeer zijpad L (tussen bos 
en “open terrein van gekapt bos” 2022). Even 
verder gaat u aan de Y-splitsing L. (U verlaat hier 
dus de rechts gelegen camping). Na 100 m loopt u 
weer het bos in. Aan de T-splitsing gaat u R over 
de bosweg. Negeer zijpaden. Voorbij links 
gelegen rij zandheuvels gaat u aan de 4-sprong L 
(pijl) de bos- zandweg omhoog.  Boven aan de 4-
sprong gaat u RD (pijl).  Let op! Aan de volgende 
4-sprong gaat u bij boom met witte streep RD het 
bospaadje (soms slecht te zien) omlaag. (U verlaat 
hier de pijl markering). Volg nu RD het bospaadje, 
dat later een breder pad wordt. Na 300 m gaat u 
aan de doorgaande weg (Kesselseweg) R over 
het twee richtingen fietspad.    
 

5. Na 100 m steekt u via klinkerweg de 
doorgaande weg over en loop RD over de 
volgende klinkerweg. Vlak voor toegangspoort 
van DVI Helden (WML) gaat u L en u passeert 
meteen rechts het herinneringskruis aan Frans 
Gerrit Neef.  
 

(Deze 30 jarige reserve officier werd hier op 9 okt. 
1944 door de Duitse bezetter neergeschoten en is 
hier tijdelijk begraven. Zie infobordje)).  
 

Loop nu RD (pijl) over het bospad langs de 
afsluitboom.  Aan de 3-sprong bij wkp 19 gaat u R 
(52) over het bospad. Aan de 3-sprong bij 
markeringspaal gaat u R over het bospaadje. (U 
verlaat hier de pijl markering). Bij de bosrand loopt 
u RD langs de hoge afrastering met links de 
nieuwbouw en rechts het voormalige grote 
pompgebouw van WML Aan het eind van de 
afrastering loopt u RD verder over het bospaadje.  

http://bakkerijbolke.nl/
http://bakkerijbolke.nl/
tel:077-3071426
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Negeer na 100 m zijpaadje scherp links. Meteen 
daarna aan de 3-sprong gaat u L over het bospad. 
Aan de T-splitsing gaat u R. Na 50 m gaat u aan 
de volgende T-splitsing R (pijl) over de bosweg.  
Aan de 5-sprong bij wkp 18 gaat u RD (17). (Dus 
over het tweede pad van rechts). Een eind verder 
volgt u het pad verder RD met rechts de 
beukenhaag/camping Hanssenhof en links de 
bosrand. Aan de T-splitsing bij wkp 17 gaat u R 
(10) met rechts de beukenhaag/camping. Negeer 
zijpaden en volg het (gras)pad RD. Aan de 3-
sprong in Helden, in de volksmond Dörp 
genoemd, gaat u RD over de klinkerweg. Aan de 
T-splitsing gaat u L. Negeer zijwegen.  (150 m 
verder passeert u links het kerkhof). Aan de 
volgende T-splitsing gaat u R.  
 

(Hier staat rechts een het nagemaakte restant van 
kapel,  dat herinnert aan het St Rochuskapelletje dat 
in 1963 is gesloopt.  
 

Links ziet u hier een hoekkapel, waar achter glas en 
traliewerk een beeld staat van de H. Rochus als 
pelgrim met zijn traditionele hondje, de beenwond en 
Jacobusschelpen als pelgrimsteken).  
 

U passeert meteen links (nr. 3) het oude raadhuis 
van de voormalige gemeente Helden. Vlak daarna 
komt u links bij lunchroom ’t Bölke, de sponsor 
van de wandeling, waar u na 7 km binnen of op 
het terras iets kunt nuttigen.   
 

(Ze hebben er o.a. lekkere koffie, gebak, tosti’s. Proef 
eens de heerlijke Heljese lunch salade of ‘t Bölke kip. 
In de zomer hebben ze ook het heerlijk ambachtelijk 
ijs van ijsboerderij Leijten).     
 

6. Met uw rug de ingang van de lunchroom gaat u 
L over de klinkerweg en u passeert meteen rechts 
de ingang van de St. Lambertuskerk.   
 

(In de toren hangt de 2400 kilo zware Lambertusklok 
uit 1574. In het voorportaal kunt u het mooie interieur 
van de kerk bezichtigen. Hier hangt ook een groot 
infobord waar u bijna alles over de geschiedenis van 
de kerk te weten komt. Zeker even lezen. Via de deur 
links in het voorportaal komt u in de Mariakapel)  
 

Meteen voorbij de kerk gaat u bij het grote beeld 
van St. Lambertus R (Mariaplein) over het brede 
klinkerpad met links het park waarin de oude 
gietijzeren waterpomp (1865), de opgemetselde 
waterput met glasplaat en muziekkiosk staat.  
 

(Dit plein, waar vroeger een grote 
waterpoel/veedrinkplaats lag, is plaatselijk bekend 
onder de naam “de Pool”).  
 

Aan de voorrangsweg gaat u bij wkp 76 R 
(10/Mariaplein). 
 

(Hier staat rechts het mooie huis nr. 17 uit 1857 en 
links huisnr. 9 een herenhuis, waarin van 1877-1929 
een kloosterschool was gehuisvest.  
 

Loop nu aan de linkerzijde van de doorgaande weg).  
 

Voorbij huisnr. 1 gaat u L (pijl) over het 
klinkerpad met rechts op het grasveld een 

kunstwerk.  Voorbij huisnr. 3 gaat u aan de 4-
sprong bij wkp 10 RD (11/13/Kloosterstraat).  
 

(Rechts ziet u hier het grote kunstwerk “Zijn” dat 
bestaat uit 4 grote platen van cortenstaal. Elke plaat 
bevat een symbool).  
 

Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong RD 
(11/Kloosterstraat).  
 

(Rechts ziet u het voormalig klooster (1929-1964) 
van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid, 
waarin nu (2020) het dorpshuis Kerkeböske, het 
museum ’t Land van Peel & Maas en het VVV 
kantoor is in gehuisvest).  
 

Aan de volgende 3-sprong gaat u RD met links 
een grasveld. Let op! Vlak vóór het eerste rechts 
gelegen huis (nr.12) waarin o.a. het IVN Helden is 
in gehuisvest, gaat u R over het bospad/ 
natuurleerpad. (U loopt hier door het voormalig 
kloosterpark). Negeer zijpaden. U loopt links langs 
een “boombank”. Op het eind gaat u L over de 
asfaltweg en u passeert links “Blokhut Oos 
Hoes” van Jong Nederland Helden. Negeer bij 
wegversmalling, afsluitpaaltje  en wkp 13 zijpad 
rechts en loop RD (14). Na 50 m passeert u links 
bij picknickbank de zandheuvel “Koeberg” (zie 
infobord). Negeer zijpaden.   
 

7. Let op! Na 250 m, waar de asfaltweg naar 
rechts buigt, gaat u L over het paadje met rechts 
de bosrand en links afrastering, beukenhaag en 
akker.  Steek vlak daarna de grindweg over en 
loop RD over de veldweg met rechts de bosrand 
en links een grote akker.  Na 250 m gaat u aan de 
4-sprong bij wkp 20 RD (21) verder langs de 
bosrand en akkers. Negeer bospad rechts en het 
brede pad loopt even verder het bos in.  Waar na 
250 m aan de linkerzijde het bos eindigt, gaat u L 
over de veld- zandweg met links de bosrand. (U 
verlaat hier de pijl).  Negeer zijpaden en volg RD de 
veld- zandweg, die een eindje verder door open 
veld loopt. (Na de bosrand ziet u links weer de 
kerktoren in Helden). Na 400 m gaat u aan de 
ongelijke 4-sprong R over de veldweg.  Aan de 4 
sprong bij markeringspaal en stenen “zuil” gaat u 
L over de veldweg, die bij kippenstallen een 
asfaltweg wordt.  (Even verder passeert u links 
tegen de voorgevel van woning een zwarte 
grafsteen).  Aan de T-splitsing gaat u R langs de 
doorgaande weg. Na 150 m gaat u L over de 
veldweg richting Pluktuin Kaate. Na 150 m steekt 
u bij 4-sprong de Kwistbeek over en volg RD de 
veldweg. Na 100 m gaat u aan de 4-sprong bij 
wkp 92 R (93) over de veldweg met rechts de 
greppel/sloot.  (Na 300 m passeert u rechts in het 
bos een gracht, een voormalige visvijver).  Aan de T-
splitsing gaat u L over de asfaltweg. (U verlaat hier 
de gele pijl).  Aan de 4-sprong bij wkp 91 gaat u R 
(93) over de smalle asfaltweg langs de rij eiken. 
Na 150 m komt u weer bij de parkeerplaats van de 
visvijver, het startpunt van de route. 


