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Tijdens deze gemakkelijke pure boswandeling wandelt u gelijk de Heldense Bossen in en na een flink stuk 
loopt u langs de bosranden.  Voorbij een fijne schuilhut duikt u weer de bossen in en wandelt u over leuke 
bospaadjes. Na weer een stuk langs de bosrand beklimt u nog even de Koeberg en dan komt u bij het 
terras van Kerkeböske, een leuke plek om na te genieten.  In de zomer is het een heerlijke schaduwrijke 
route maar ook in de herfst is het prachtig in de bossen.   
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

8,58 km  1.55 uur 18 m  29 m 
 

 

 
 

Startadres: Dorpscentrum Kerkeböske, Aan de Koeberg 3, Helden. Tel: 077-3073969. Geopend: maandag 
t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur, zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur, zondag van 11.00 tot 22.00 uur.  
 

(U kunt ook parkeren bij de even verder aan Aan de Koeberg gelegen parkeerplaats bij het sportcomplex ) 
Kerkeböske),.  
 

https://www.kerkeboske.nl/
https://www.kerkeboske.nl/
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1. Met uw rug naar de ingang gaat u L over de 
asfaltweg door het bos.  Negeer zijpaden. U 
passeert bij parkeerplaats links sportpark 
Kerkeböske en dan passeert u links “Blokhut Oos 
Hoes” van Jong Nederland Helden. Bij 
wandelknooppunt (wkp) 13 gaat u bij afsluitboom 
R (15) over het bospad.  Aan de 3-sprong gaat u 
RD (pijl) met rechts de golfbaan van de Golf Club 
Eyckenduyn.  Aan de 3-sprong bij wkp 15 gaat u 
RD (18). Circa 10 m verder gaat u R het bospaadje 
omhoog en een eindje verder loopt u weer langs 
de golfbaan.  Voorbij afsluitboom gaat u aan de 
doorgaande weg R (pijl/Kesselseweg) over het 
tweerichtingsfietspad.  
 

(Voor u ziet u de kerktoren (15e eeuw) van de St. 
Lambertuskerk).  
 

Steek na 100 m L de doorgaande weg over en 
loop RD (pijl) over de smalle asfaltweg met links 
het witte huis met nr. 34. Meteen voorbij grote 
groene loods (Hanssen asperges) en tegenover 
ingang van Hanssen camping gaat u bij zitbank L 
over het graspad, dat later een bospad wordt, met 
links afrastering horende bij loods/onderkomens 
seizoenarbeiders. (U verlaat hier de pijl). Na 300 m 
gaat u aan de 3-sprong RD over het bospad. 
Negeer zijpaden. Na 200 m bij toegangshek 
waterbassin gaat u RD verder langs de 
afrastering en volg RD het bospad. Negeer 
zijpaden.  
 

2. Aan de T-splitsing gaat u R (pijl). Voorbij 
afsluitboom gaat u aan de ongelijke 4-sprong bij 
wkp 52 L (56). Negeer zijpaden en volg het pad, 
dat na ruim 200 m links (pijl) omhoog buigt.  Na 
500 m gaat u aan de 4-sprong bij wkp 56 RD (61).  
Negeer zijpaadjes. Aan de volgende 4-sprong 
gaat u RD. (U verlaat de gele pijl). Volgt het pad dat 
rechts omhoog buigt.  Aan de T-splitsing gaat u R 
over de half verharde bosweg. Aan de 3-sprong 
bij markeringspaal en ruiterpaal gaat u L (pijl) 
over de veldweg/graspad met links de bosrand. 
Steek 700 m verder de doorgaande weg 
(Kesselseweg) over en ga R (22) over het 
tweerichtingsfietspad.  Meteen daarna bij wkp 22 
gat u L (21) over de grindweg met links de 
bosrand. Aan de 3-sprong bij wkp 21 gaat u RD 
(62) verder langs de bosrand.    
 

3. Na 500 m aan de 4-sprong bij wkp 62 gaat u L 
(66).  
 

(Als u hier R gaat, dan komt u meteen bij een 
schuilhut met zitbank genaamd Sjuulhut trimclub 
Kessel.  
 

Voorbij afsluitboom volgt u RD de bosweg, 
Negeer zijpaden en loop bij de 4-sprong RD. Na 
400 m gaat u aan de volgende 4-sprong R (pijl/fr. 
56) langs de paaltjes.  Negeer zijpad links. 50 m 
verder gaat u aan de 3-sprong bij wkp 66 L (65).  
Aan de ongelijke 4-sprong bij wkp 65 gaat u RD 
(29).  Na 150 m gaat u aan de 4-sprong bij wkp 29 
R. (U verlaat de markering).  Aan de omgekeerde Y-
splitsing gaat u RD en negeer meteen zijpaadje 
rechts omhoog. Boven loopt u RD met rechts een 
zandvlakte. Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat 
u RD over het bospad. Aan de Y-splitsing gaat u L 
en na 20 m gaat u aan de 4-sprong L het paadje 
omhoog.  
 

4. Aan de 3-sprong, met schuin links camping 
“De Heldense Bossen”, gaat u R omlaag en volg 
het pad RD (pijl) met links de afrastering van de 
camping.  Aan de T-splitsing bij wkp 26 en rechts 
een zitbank gaat u L (24) over het asfaltpad, dat 
meteen daarna naar rechts (pijl) buigt. Na ruim 
250 m gaat u aan de 4-sprong RD over het 
bospad. (U verlaat de gele pijl).  Na de volgende 
250 m gaat u aan de volgende 4-sprong bij 
zitbank L (pijl) over het pad met links de bosrand. 
Negeer zijpaden en blijf de veldweg evenwijdig 
aan de hoogspanningskabels volgen. Bij wkp 21 
gaat u verder RD (20). Negeer zijpaden. Na 500 m 
bij afsluitboom en wkp 20 gaat u RD verder langs 
de bosrand.   
 

5. Steek 250 m verder de veldweg over en loop 
RD over het pad langs de afrastering. Aan de 
asfaltweg gaat u RD (pijl/Aan de Koeberg).  
Negeer bij afsluitboom zijpad links en loop RD 
(pijl). Let op! Waar rechts het bos begint, gaat u 
30 m verder R het bospaadje omhoog. (U verlaat 
de pijl).  
 

(Na bladerenval is het pad soms niet goed te zien 
maar loop R omhoog door het bos).   
 

Boven gaat u L het duidelijke maar hobbelige 
bospad omlaag.  Loop RD omhoog en boven op 
de Koeberg gaat u L de zandvlakte omlaag. (U 
kunt ook met de kabelbaan omlaag!. Een leuke 
speelplek voor kinderen!). Beneden voorbij 
picknickbank gaat u R over de asfaltweg.  Aan de 
3-sprong bij afsluitboom en wkp 13 gaat u RD (10) 
en u passeert rechts weer  “Blokhut Oos Hoes” 
van Jong Nederland Helden.   Circa 50 m voorbij 
de parkeerplaats van sportpark Kerkeböske gaat 
u R (Natuurleerpad) over het bospad. Neem het 
eerste pad L en dan komt u weer bij Kerkeböske, 
de sponsor van deze wandeling, waar u nog 
gezellig iets kunt eten of drinken.  Aanrader is de 
Apfelstrudel. U kunt er ook een potje biljarten.

 

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.  


