1523. HELDEN 9 km
www.wandelgidslimburg.com

Net buiten Helden ligt het prachtige wijngoed De Helden van Helden, met bijzonder restaurant en mooi
terras. Tijdens deze gemakkelijke wandeling wandelt u eerst langs bosranden en dan over leuke
bospaadjes door de Heldense bossen. U steekt de Kwistbeek over en dan wandelt u een leuk rondje om de
visvijver Breeërpeel, waar zitbanken staan om te pauzeren, na 6 km lopen. Na een stuk over veldwegen
wandelt u over graspaden langs de Kwistbeek terug naar het wijndomein. Tip: U kunt ook starten op de
parkeerplaats van de visvijver en dan pauzeren of lunchen bij De Helden van Helden. Start dan bij punt 5.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

9.02 km

2 uur

15 m

15 m

blz 2 van 3

Startadres: Helden van Helden, Baarloseweg 8A, Helden. Tel: 077-4002867. Geopend: Dagelijks vanaf
10.00 uur, dinsdag en woensdag gesloten. Parkeer op de parkeerplaats.
Startpunt: Parkeerplaats visvijver Breeërpeel, Oude Dijk 10, Helden. Vanaf de Baarloseweg rijdt u de Oude
Dijk op en neem de eerste asfaltweg R naar de parkeerplaats. Start dan bij punt 5. U kunt dan na 3 km
pauzeren bij de uitspanning Helden van Helden

1523. HELDEN 9 km
1. Vanaf de parkeerplaats/restaurant loopt u naar
de doorgaande weg en gaat u L. Na ruim 100 m
gaat u bij in tuin staand mooi wegkruis en bij
bord “Zone 30” R (pijl/huisnr. 11-13) over de
doodlopende klinkerweg. Waar de smalle
klinkerweg naar rechts buigt, gaat u bij
wandelknooppunt (wkp) 88 RD (11) over de
veldweg/graspad gelegen tussen aspergevelden
(2021). Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD
met links een voetbalveld van V.V. Helden. Let
op! Meteen voorbij de links staande afrastering
van voetbalveld en voor groot wegkruis type
vliegermodel en wkp 11 gaat u L over de brede
grasstrook met links het voetbalveld en rechts
aan de overkant van de klinkerweg de
parkeerplaats van sportcomplex van V.V. Helden
en ’t Beugelhóes. Aan het einde van de brede
grasstrook gaat u RD over de asfaltweg. Meteen
daarna aan de 3-sprong bij trafohuisje gaat u R
(Hazenakkerweg) met rechts sportcomplex
Kerkeböske. Meteen daarna negeert u bij wkp 12
veldweg links en loopt u RD (14) over de smalle
asfaltweg, die na bijna 200 m voorbij loods van
boomteeltbedrijf een brede grind- veldweg wordt.
(U passeert meteen links het clubhuis van de
Koninklijke Schutterij St Lambertus (1563). Bij het
clubhuis staan 10 houten schietpalen en een
schietpaal met kogelvanger).
Na 400 m aan de 4-sprong aan de bosrand gaat u
bij verbodsbord RD (pijl). Meteen daarna gaat u
bij houten afsluitboom L over het bospad. (U
verlaat de pijl). Na 200 m gaat u aan de 3-sprong
RD (pijl).
2. Aan de volgende 3-sprong gaat u R. (U verlaat
weer de pijl). Na 150 m gaat u L over het smallere
bospad dat na 20 m even omhoog loopt. Na bijna
200 m gaat u aan de T-splitsing L over het paadje
door hoog struikgewas en u loopt onder
hoogspanningskabels door. Vlak daarna aan de
T-splitsing aan de bosrand gaat u R over de veldzandweg. Negeer zijpaden en volg RD (pijl) de
veld- zandweg en even verder loopt u parallel aan
hoogspanningskabels. Na 700 m gaat u aan de 4sprong bij zitbank RD (pijl) over de bosweg.

Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong bij wkp 22
R (25) over het bospad. Negeer zijpaden. Na 400
m gaat u aan de 3-sprong bij wkp 25 RD (70).
3. Vlak daarna aan de volgende 3-sprong gaat u L
(70) langs een zitbank. Negeer zijpaden. Na bijna
600 m gaat u aan T-splitsing L (pijl). Negeer
zijpaden. Na 400 m aan de volgende T-splitsing
bij wkp 70 gaat u L (96). Meteen daarna, voorbij
afsluitboom, gaat u aan de 3-sprong RD (pijl).
Aan de 4-sprong bij wkp 96 gaat u R (93) over de
brede zandweg en u loopt weer onder
hoogspanningskabels door.
(U loopt hier tussen de velden door van een
boomteeltbedrijf).
Steek in de buurtschap Eindt bij grote tuinkas de
doorgaande weg (Baarloseweg) over en loop RD
(pijl) over de veldweg.
(Na bijna 100 m passeert u rechts een grote ronde
mestsilo).
Aan de T-splitsing gaat u L over het graspad met
rechts de 12 km lange Kwistbeek, die in Baarlo in
de Maas uitmondt.
4. Na 100 m steekt u R via brug de beek over en
meteen daarna bij wkp 93 gaat u R (91) met rechts
de beek. (Links ziet u een wilduitkijkhut). 150 m
verder voorbij stuw buigt het graspad naar links
met rechts de bosrand en links de beek
Broekbemt, een zijbeek van de Kwistbeek. Aan de
3-sprong, waar de beek naar links buigt en u links
weer de wilduitkijkhut ziet, gaat u RD (pijl) over
het gras- bospad dat na 100 m naar links buigt.
Na 200 m aan de 4-sprong bij de beek Breeërpeel,
die hier en bocht maakt en waar u links weer de
wilduitkijkhut ziet, gaat u R over het paadje. (U
verlaat de pijl). Vlak daarna aan de 4-sprong bij op
grond liggende boomstam (2021) gaat u R over
het graspad, dat meteen naar links buigt met
links de visvijver.
(Een eindje verder bij zitbank heeft u mooi uitzicht op
de gedeeltelijk met riet omzoomde visvijver “de
Breeërpeel”)

25 m voorbij schuilhut met zitbank gaat u L over
het graspad met links de vijver met genummerde
visplekken.
(Doe stilletjes aan als er gevist wordt. Als u hier RD
loopt, dan komt u even verder ook weer bij de vijver).
Bij het clubhuis van H.S.V. de Ruisvoorn Helden
gaat u R over het klinkerpad met links het
clubhuis en ga dan L over de parkeerplaats.
5. Aan het einde van de parkeerplaats gaat u R
(pijl) over de smalle asfaltweg langs de rij eiken.
Aan de 4-sprong bij wkp 91 gaat u RD (90) over
de veldweg/breed graspad verder langs de rij
eiken. Negeer zijpaden. Na bijna 600 m gaat u aan
de 4-sprong bij wkp 90 L (92) over de grindweg
langs de rij essen. Na 400 m gaat u aan de 4sprong bij wkp 92 RD (83). 100 m verder aan de
volgende 4-sprong gaat u R over het graspad met
links de Kwistbeek.
(Voor u ziet u de kerktoren (15e eeuw) van de St.
Lambertuskerk in Helden.
Na 500 m passeert u de (ophaal)stuw de Baendje).
Na 700 m gaat u aan de 4-sprong RD (89) en ga
dan meteen R via klaphek over het graspad en u
komt bij infobord bij de in 2015 herbouwde
Onderse Schans.
(De oorspronkelijke schans is tussen 1600 - 1644
door de lokale bevolking gebouwd als vluchtplaats
om zich en hun vee tijdens de 80-jarige oorlog (15681648) en nog enkele tientallen jaren daarna te
kunnen beschermen tegen rondtrekkende rovende
soldaten
Via de ophaalbrug komt in de schans en ga dan
meteen L de trap omhoog.

(Hier ziet u in de wal de ingang van een 30 m lange
pikdonkere vleermuiskelder).
Boven bij infobord “Hertschap Onder” gaat u R over
het smalle graspad over de verdedigingswal. U
passeert de infoborden “De eerste Onderste Schans”
en
“boerderij
de
Veegtes”.
Bij
infobord
“Ruilverkaveling Broekbaenden” gaat u R de trap
omlaag en verlaat u via de ophaalbrug de omgrachte
schans).
Loop terug naar het klaphek en ga R met links
een stuw en de Kwistbeek.
(Na 100 m passeert u rechts een picknickbank en
infoborden
over
de
effecten
van
de
klimaatverandering).
Aan de 3-sprong bij smalle “houten” brug en wkp
89 gaat u RD (84) verder langs de beek. Na 200 m
steekt u L via platte houten brug de beek over en
volg RD het brede graspad met links een
wijngaard. Let op! Na 50 m gaat u L via de
pergola over het pad door Zorgwijngaard Vinea
Cura. Aan het einde komt u bij de uitspanning
“Helden van Helden”, de sponsor van deze
wandeling, waar u binnen of op het mooie terras
nog iets kunt eten of drinken. Het personeel
verneemt graag wat u van de wandeling vindt.
Hier kunt u ook de wijn uit de wijngaard proeven.
U kun ook wijn (zie grote rek in de zaak met
wijnen) mee naar huis nemen en daar op uw
gemak de wijn proeven In de uitspanning hangen
twee schilderijen gemaakt van kurken.
Als u voor het terras L en dan R gaat met links
een schapenstal, dan komt u weer bij de
parkeerplaats.
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