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Tijdens deze gemakkelijk wandeling wandelt u eerst een flink stuk door de Heldense bossen over leuke 
bospaadjes en dan loopt u door open veld over veldwegen langs akkers naar de buurtschap Eindt. U volgt 
een mooi graspad langs de Kwistbeek en via de prachtige wijngaard van Helden van Helden passeert u het 
mooie terras voor een pauze. Via een veldweg loopt u naar de dorpsrand maar dan wandelt u nog even 
door de prachtige kloostertuin over een Natuurleerpad. Aan het eind passeert u nog het terras van 
Kerkeböske.  Hotel Antiek moet u van binnen gezien hebben, u waant zich in een kasteel.  De kamers zijn 
echter modern en comfortabel ingericht.  Blijf lekker slapen in het hotel en doe de volgende dag een van de 
andere routes in Helden. U kunt de route vlak voor punt 4 inkorten tot 4,5 km. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

8,76 km  1.55 uur 19 m  29 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.   



  blz 2 van 3 

 

 
 

Startadres: Hotel Nieuw Antiek, Mariaplein 1, Helden. Tel: 077-3067200. 
 

 
 

1541. HELDEN 8,8 km – 4,5 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van het hotel gaat u 
L en bij de rotonde gaat u L. Na 50 m gaat u R 
(Mariaplein) 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 3-sprong gaat u RD met links de St. 
Lambertuskerk.  
 

(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)  
 

Aan de 3-sprong bij Lunchroom ’t Bölke (heerlijk 
gebak) gaat u RD en u passeert meteen rechts 
(nr. 3) het voormalige raadhuis van de voormalige 
gemeente Helden.  Aan de 3-sprong voor huisnr. 
6 gaat u L (Rochusplein).   
 

(Hier staat links een nagebouwd restant van kapel, 
dat herinnert aan het St Rochuskapelletje dat hier in 
1963 is gesloopt.  
 

Rechts ziet u hier aan het Rochusplein 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).  
 

Negeer twee zijwegen links en meteen voorbij het 
kerkhof gaat u aan de 3-sprong R (pijl/’t Höltje) 
over de klinkerweg.  Aan de 3-sprong RD. Waar 
150 m verder de weg bij huisnr. 72 haaks naar 
rechts buigt, gaat u RD over de veldweg, die 
voorbij zitbank een graspad wordt dat u RD volgt 
langs de afrastering. Negeer zijpad rechts.  Het 
pad wordt smaller en dan loopt u onder de 
hoogspanningskabels door.  Meteen daarna gaat 
u aan de 4-sprong bij ruiterpaal L over het brede 
bospad.  Aan de 4-sprong gaat u RD (ruiterroute 
(rr) 21). Negeer zijpaadjes. Aan de 3-sprong gaat 
u RD (rr. 21).  
 

2. Aan de 4-sprong bij wandelknooppunt (wkp) 18 
gaat u R (52/rr.21).  Aan de 3-sprong gaat u L. (U 
verlaat de gele pijl).  Negeer zijpad links. Aan de T-

splitsing gaat u L over het licht stijgende smalle 
paadje. Aan de T-splitsing, met struikje in het 
midden, gaat u R.  Bij de bosrand loopt u RD 
langs de hoge afrastering. Bij ingangspoort loopt 
u RD langs de afrastering.  Op de hoek van de 
afrastering gaat u RD over het bospaadje.  Aan de 
T-splitsing gaat u L (pijl).   Aan de T-splitsing bij 
wkp 19 gaat u L (28).   Voorbij afsluitboom en bij 
het herinneringskruis aan Frans Gerrit Neef gaat 
u bij toegangspoort van DVI Helden (WML) schuin 
rechts naar de doorgaande weg.   
 

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

Steek voorzichtig de doorgaande weg 
(Kesselseweg) over en loop RD over het bospad.  
Op de hoek van de afrastering gaat u aan de 3-
sprong R (pijl) met rechts een weiland.  
 

3. Voorbij het weiland gaat u aan de ongelijke 4-
sprong L de brede zandheuvel omhoog. (U verlaat 
de gele pijl).  Boven aan de linkerzijde gaat u RD 
het bospaadje omlaag.  Na bijna 50 m gaat u aan 
de T-splitsing R.  Aan de 3-sprong, met 
afgezaagde boom in het midden, gaat u L met 
rechts hoog struikgewas.   Aan de T-splitsing 
gaat u L over de half verharde bosweg.  Aan de 4-
sprong bij afsluitboom gaat u R over de 
asfaltweg. Aan de 3-sprong gaat u bij 
verbodsbord RD (pijl/fr. 25/Aan de Koeberg). Let 
op!  Na bijna 50 m gaat u meteen voorbij het 
paaltje met fietsroute 25 R over het smalle 
bospaadje.  (Dus vlak voordat de asfaltweg naar 
links buigt en bij wkp 14!!).   
 

(Degene die 4,5 km loopt, gaat hier RD en volgt de 
doodlopende asfaltweg die meteen daarna bij wkp 14 
naar links (13) buigt. Negeer zijpaden.  
 

(Na 300 m passeert u rechts de zandheuvel Koeberg 
(zie infobord)   
 

Bij wkp 13 gaat u RD (10) en u passeert rechts de 
“blokhut Oos Hoes” van Jong Nederland Helden.  Na 
700 m, als u het bos verlaat, gaat u R naar het terras 
van gasterie Kerkeböske. Ga dan verder bij punt 7).     
 

4. Aan de 3-sprong bij afsluitboom en wkp 23 
gaat u L (20).  (Hier ziet u rechts op het terrein van 
het recreatiepark “de Heldense Bossen” een groot 
beeld van een “bosmannetje”).  

https://hotelnieuwantiek.nl/
https://hotelnieuwantiek.nl/


 
Aan de T-splitsing gaat u R (pijl).  Aan de 3-
sprong gaat u L (pijl) en u loopt onder 
hoogspanningskabels door. Voorbij afsluitboom 
gaat u aan de 4-sprong bij wkp 20 R (21) met 
rechts de bosrand. Negeer bospaadjes rechts.  
Waar na 400 m links het bos eindigt, gaat u aan 
de 3-sprong L over het pad met links de bosrand. 
(U verlaat de gele pijl).  Negeer bospad links en 
volg RD de veldweg gelegen tussen akkers. Na 
300 m gaat u aan de ongelijke 4-sprong bij 
markeringspaal R. Aan de 4-sprong bij stenen 
“zuil” gaat u L over het graspad, dat bij 
kippenstallen een asfaltweg wordt, die u RD 
volgt. (Even verder passeert u links tegen de 
voorgevel van woning een zwarte grafsteen).  
 

Na 400 m gaat u aan de doorgaande weg in de 
buurtschap Eindt R (Baarloseweg). Na ruim 100 m 
gaat u L (pijl) over de veldweg richting Pluktuin.   
 

5. 150 m verder steekt u de 12 km lange 
Kwistbeek over, die bij Baarlo in de Maas 
uitmondt, en dan gaat u meteen aan de 4-sprong 
L over het graspad met links de beek.   
 

(Voor u in de verte ziet u de St. Lambertuskerk. 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 (1568-
1648) 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. Voor het terras van de uitspanning “Helden 
van Helden” gaat u L en ga dan meteen R over 
het grindpad met links een schapenstal. Bij de 
parkeerplaats gaat u R over de grindweg.   

 
6. Aan de doorgaande weg gaat u L 
(Baarloseweg). 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 wkp 88 RD (11) over de 
veldweg/graspad gelegen tussen aspergevelden 
(2023). Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD 
met links een voetbalveld van V.V. Helden. Aan 
de T-splitsing bij wegkruis type vliegermodel, 
wkp 11 en bij parkeerplaats van sportcomplex 
V.V. Helden gaat u R (10/Kloosterstraat) over de 
klinkerweg.  Voorbij huisnr. 21 gaat u aan de 3-
sprong RD.  Negeer bij afsluitpaaltjes klinkerweg 
rechts en ga aan de linkerzijde lopen. Circa 25 m 
verder gaat u bij verkeersbord L (Natuurleerpad) 
over het bospaadje en negeer meteen zijpad 
rechts.   Aan de ongelijke 4-sprong gaat u RD 
langs de reling. Aan de 3-sprong bij 6-hoekige 
zitbank gaat u RD.  Na 5 m gaat u R en loop RD 
langs de parkeerplaats.   Even verder komt u bij 
het terras van gasterie Kerkeböske 
 

(Kerkeböske is gehuisvest in het voormalig klooster 
(1929-1964) van de Zusters van de Goddelijke 
Voorzienigheid. In dit voormalig klooster is tevens 
gehuisvest het dorpshuis Kerkeböske, het museum ‘t 
Land van Peel & Maas en het VVV-kantoor).  
 

7. Met uw rug naar de ingang van Kerkeböske 
gaat u R het klinkerpad omlaag. Beneden steekt u 
de asfaltweg over en gaat u RD over het 
klinkerpad langs het gazon en het grote 
kunstwerk “Zijn”, dat bestaat uit 4 grote platen 
van cortenstaal.  
 

(Elke plaat bevat een symbool: aders die de oude 
wegen in het landschap voorstellen, een hand die 
staat voor de mensenhanden die alles tot stand 
brengen, een klok als symbool voor de tijd en een 
oog als blik op de toekomst. Het kunstwerk 
symboliseert de betekenis van zijn en heeft 
betrekking op de vroegere bewoners (historie), de 
huidige bewoners (nu), de toekomstige bewoners 
(straks, later), meer specifiek de bewoners van 
Helden en de omgeving van het Kerkeböske. Precies 
zoals het leven gaat: van generatie op generatie, van 
vader op zoon, van moeder op dochter, van 
grootouders naar ouders naar kinderen).   
 

Aan de T-splitsing voor haag gaat u R. Aan de 4-
sprong bij wkp 17 gaat u L (76) over het 
klinkerpad langs huisnr. 3 richting kerk met links 
op het grasveld een kunstwerk. Negeer zijwegen. 
Na ruim 200 m komt u aan de rotonde rechts bij 
Hotel Antiek, de sponsor van deze wandeling. Het 
hotel moet u van binnen gezien hebben! 
 

(De rijke geschiedenis is door het gehele pand te 
zien en te ervaren. Hotel Antiek biedt naast 12 
sfeervol ingerichte hotelkamers en een familie-
appartement allerlei verschillende faciliteiten 
waaronder een sfeervolle rustiek salon met open 
haard en een mooi zonterras. Het is geen straf om 
hier enkele dagen te moeten doorbrengen).  

 

 


