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10,29 km  2.15 uur  10 m 14 m 

 
Ten noorden van Helmond ligt in het dorp Boekel Lunchroom Nia Domo. Tijdens deze gemakkelijke 
boswandeling struint u geruime tijd over leuke bospaadjes en dan passeert u enkele fraaie vijvers. U loopt 
even Boekel binnen maar dan duikt u weer het bos in. U passeert de Sint Petruskapel en dan komt u in het 
centrum bij de lunchroom Nia Dom met mooi terras waar u fijn kunt pauzeren. U loopt al snel weer de 
bossen in en dan volgt u geruime tijd een mooi gemarkeerd bospad.  Aan het eind wandelt u over 
graspaden naar een paddenpoel met twee mooie bruggen en uitkijktorentje en via leuke voetpaadjes loopt 
u terug naar de parkeerplaats. U kunt ook starten in Boekel bij Nia Domo, start dan bij punt 6. 
 

Startadres:  Parkeerplaats achter Huize Padua, Luttelveld, Boekel.   Attentie! De parkeerplaats ligt in het 
park en is alleen bereikbaar bij de inrit. Navigatie Kluisstraat 5, Boekel.  

http://www.wandelgidsbrabant.nl/
http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Startadres:  Lunchroom Nia Domo, Sint Agathaplein 6, Boekel. Tel: 0492-321452. Geopend: dinsdag t/m 
donderdag van 10.00 tot 17.00 uur, vrijdag t/m zondag van 10.00 tot 19.00 uur.  (start bij punt 6). 
 

 
 

1637. BOEKEL 10,3 km 
 

1. Vanaf de parkeerplaats loopt u naar de kapel 
(1897) van Huize Padua, waar een groot H. 
Hartbeeld staat, en gaat u R. Meteen voorbij de 
links gelegen parkeerplaats gaat u L over het 
grindpad door het park met rechts het voormalige 
klooster  Huize Padua, dat in de volksmond de 
Kluis wordt genoemd en dat het eerste gebouw 
was dat hier op het terrein stond. Aan de T-
splitsing voor hoogspanningshuisje gaat u L met 
links de gebouwen horend bij Huize Padua.  
 

(Halverwege de 18eeeuw verhuisden een groepje 
religieuzen naar Boekel. Hun nieuwe thuis werd 
Huize Padua genoemd, in de volksmond de Kluis. Ze 
waren koster, bakten hosties, maakten kaarsen, 
brouwden bier en gaven les aan katholieke kinderen. 
Daarmee moesten ze stoppen in 1878, toen bij wet 
werd bepaald dat alleen mensen met een 
onderwijsbevoegdheid voor de klas mochten staan. 
De broeders legden zich vanaf toen toe op de zorg 
voor geesteszieken. Ze waren de eerste Nederlandse 
congregatie die zich ging bezighouden met 
psychiatrie. In de jaren zestig droegen ze het stokje 
over aan leken. Ze legden met hun activiteiten in 
Boekel onder andere de basis voor de huidige 
geestelijke gezondheidszorg in Oost-Brabant). 
 

In eerste instantie stond hier op het landgoed een 
gebouw, in de volksmond de Kluis genaamd. De 
huidige andere gebouwen stammen uit eind 19e 
eeuw en de jaren twintig en dertig van de 20e eeuw. 
Ze zijn destijds gebouwd om te voldoen aan de 
zorgvraag. Het terrein is nog steeds in gebruik voor 
mensen met een psychische kwetsbaarheid die 
werken aan herstel).  
 

Aan het eind steekt u de doorgaande weg over 
naar huisnr. 20 a en gaat u R.  Meteen daarna aan 
de 3-sprong gaat u L (Daniël de Brouwerstraat) 
over de doodlopende weg. Voorbij het laatste 
huis (nr.18), waar de weg naar rechts buigt, volgt 
u RD het smalle graspaadje met links hoge 
struiken. Aan de 3-sprong gaat u RD. Vlak daarna 
gaat u aan de volgende 3-sprong R (blauw) over 
het bospad.  Aan de T-splitsing gaat u R (blauw).  
Meteen daarna gaat u aan de 4-sprong R over het 
iets hoger gelegen pad. Aan de ongelijke 4-
sprong gaat u R over het bospad langs een 
omgevallen boom (2022).  Negeer zijpad rechts en 
dan passeert u links 2 lantaarnpalen. Aan het 

eind steekt u RD het grasveld over en dan gaat u 
R over de onverharde parkeerplaats.  
 

2.   Let op! Waar u links een heuveltje ziet, gaat u 
L het pad omhoog en volg dan RD het pad over 
het talud met links de crossbaan Circuit 
Bezuidenhout.  Neem het eerste paadje R omlaag 
en ga dan meteen aan de 4-sprong L met rechts 
een greppel en links het talud.   Aan de 3-sprong, 
met rechts een huis, gaat u RD over het bospad. 
Negeer zijpaden. Aan de T-splitsing voor  weiland 
gaat u R. (U loopt nu het verbindingsstuk). Steek bij 
wandelknooppunt (wkp) 71 de asfaltweg over en 
loop RD (72).  Aan de 3-sprong bij wkp 72 gaat u 
R (73).  Voorbij afsluitboom gaat u aan de 3-
sprong, met rechts een ijzeren hek, L tussen twee 
paaltjes door over het bospad. Aan de T-splitsing 
gaat u R over het breder bospad met links een 
greppel.  Aan de 4-sprong gaat u RD.  Aan de T-
splitsing, voor hoge afrastering van camping, 
gaat u L.  Aan de 3-sprong gaat u RD (pijl).   
Negeer zijpad links omhoog. 
 

3.  Steek bij wkp 74 de asfaltweg over en loop  RD 
(20). Negeer zijpad links en 10 m verder gaat u 
aan de Y-splitsing bij zitbank R (pijl).  Negeer  
zijpaden en blijf de gele pijl RD volgen. Let op!   
Zodra u rechts een pad ziet richting hoge 
afrastering, dan gaat u aan de 3-sprong bij 
markeringspaaltje R richting die hoge afrastering. 
(U verlaat dus de gele pijl). Aan de ongelijke 4-
sprong, met links een aantal betonnen paaltjes, 
gaat u R via houten doorgang over het pad.  Aan 
de 3-sprong gaat u RD met rechts de hoge 
afrastering.   Voorbij houten doorgang gaat u aan 
de T-splitsing R.  Via bruggetje steekt u een sloot 
over en dan gaat u aan de 4-sprong RD over het 
asfaltpad, dat meteen naar rechts buigt langs een 
zitbank en met links een vijvertje. Aan de T-
splitsing gaat u L langs de sloot en meteen 
daarna voorbij bruggetje gaat u aan de T-splitsing 
bij wkp 75 L (76) langs de natuurvijver.  
 

4.  Aan de 3-sprong gaat u RD over het asfaltpad 
met links de vijver.  Bij infobord en parkeerplaats 
gaat u L over de houten brug en ga dan meteen R 
over het asfaltpad met rechts de grote vijver 
genaamd IJsbaan.   

https://www.niadomo.nl/
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Aan de T-splitsing voor huis gaat u R.  Rechts 
passeert u een leuke lage uitkijktoren.  Aan de 3-
sprong, bij slootje, gaat u RD over het asfaltpad.  
Aan het eind gaat u L over het tegelpad en u loopt 
Boekel binnen. Voorbij huisnr. 8 gaat u aan de 
rechterzijde van de weg lopen.  Voorbij huisnr. 1 
gaat u aan de kruising bij wegwijzer R richting 
Venhorst.  Steek meteen L via zebrapad de weg 
over en ga R (pijl). Na 30 m gaat u L 
(Kerkenekerpad) over het brede fietspad.  Neem 
het eerste pad R door het parkje en bij zitbank 
volgt u RD het graspad.  Aan het eind volgt u RD 
(Breukzone) de asfaltweg door een 
nieuwbouwwijkje.  Aan de T-splitsing gaat u L 
over de asfaltweg langs een zitbank.    
 

5. Let op! Waar links het bos begint, gaat u L over 
het pad vlak langs de bosrand. Na 10 m gaat u R 
over het bospaadje. Na de volgende 10 m negeert 
u zijpad links en meteen daarna gaat u aan de T-
splitsing L over het bospad, waar op de grond 
boomstammen liggen (2022). Negeer zijpad links 
en neem dan het eerst zijpad R.  Aan de 4-sprong 
gaat u RD en voor dierenweide gaat L. Aan de 3-
sprong bij houten stal gaat u RD en meteen 
daarna aan de 4-sprong gaat u RD over het 
tegelpad, met links een parkeerplaats en rechts 
appartementen. Blijf het tegelpad, dat een aantal 
haakse bochten maakt, langs de appartementen 
volgen. Bij rechthoekige vijver loopt u RD richting 
kapel. Neem dan het tegelpad dat links langs de 
kapel loopt. Voorbij draaihekje  loopt u RD langs 
de ingang van de Sint Petruskapel en volg RD de 
brede klinkerweg richting kerk.  
 

(De kapel van de heilige Petrus is de voormalige 
kloosterkerk van de Zusters van Schijndel/Zusters 
van Liefde (1886-19660). Zij lieten in 1935 de kapel 
bouwen bij hun klooster dat in 1886 gebouwd 
werd. Het vertrek van de zusters in 1962, betekende 
ook de afbraak van het klooster.  De kapel is sinds 1 
jan.  2021 aan de eredienst is onttrokken.  De 
voormalige kloosterkapel is de stenen getuigenis van 
wat de Zusters van Liefde voor Boekel hebben 
gedaan. Eenmaal in het dorp gearriveerd, stortten ze 
zich op het onderwijs en de zorg. Ze namen de 
wijkverpleging ter hand, begonnen een naaischool, 
bewaarschool en taalschool. De Rutger van 
Herpenstichting bouwde ter plekke een zorgcentrum 
voor ouderen en seniorenwoningen in de tuin).  
 

Aan de T-splitsing bij Mariagrot gaat u L. Aan de 
volgende T-splitsing bij het kunstwerk “Rutger 
van Herpen”, de stichter van Boekel, gaat u R 
langs de Sint Agathakerk (1925).  Aan de rotonde 
gaat u R (Kerkstraat), steek meteen L via 
zebrapad de weg over en loop RD langs het 
kunstwerk ‘Fontein’.  Voor het Sint Agathaplein 
gaat u R en voor het gemeentehuis gaat u L over 
het brede tegelpad langs het beeld van de 
Boekelse Leontien van Moorsel.   
 

(Deze topwielrenster  behaalde o.a. 4 x goud op de 
olympische spelen, werd 9 x wereldkampioen en 10 x 
Nederlands kampioen op de weg).   
 

Aan de kruising komt u bij Nia Domo, de sponsor 
van deze wandeling, waar u iets kunt eten of 
drinken.   
 

6. Met uw rug naar de ingang gaat u R. Bij 
wandelknooppunt (wkp) 10 gaat u R (11).   Meteen 
daarna steekt u L via zebrapad de weg over en 
gaat u RD over het tegelpad langs supermarkt de 
Plus en loop RD langs de fietsenzaak (2022). Aan 
de kruising bij wkp 11 gaat u RD (37/ 
Buskensstraat).   Aan de volgende kruising gaat u 
verder RD (pijl). Aan de 4-sprong, bij huisnr. 2 
,gaat u via ijzeren doorgang RD over het bospad. 
(U verlaat de gele pijl).  Aan de 4-sprong bij 
lantaarnpaal gaat u L over het asfaltpad en 
negeer meteen zijpad links.  Aan de 4-sprong 
gaat u RD. Aan de 4-sprong bij stenen 
hoogspanningshuisje gaat u RD (pijl) omhoog en 
na 10 m gaat u aan de Y-splitsing R omlaag met 
rechts huizen. Aan de 3-sprong met omgevallen 
boomstam (2022) gaat u L en negeer meteen 
zijpad links.  Aan de 4-sprong gaat u RD (pijl) 
richting afsluitboom.  Bij afsluitboom negeert u 
zijpad links.  Voorbij ijzeren doorgang steekt u de 
asfaltweg over en gaat u L (pijl) over het tegelpad 
langs de haag.  Aan de T-splitsing gaat u R 
(Bergstraat). (U verlaat de gele pijl).  Steek hier 
meteen L de doorgaande weg over en ga R over 
het tegelpad.   
 

7. Vlak voor bushokje gaat u L tussen de paaltjes 
door over het grindpad. Aan de T-splitsing bij 
wkp 37 gaat u R (76) over de klinkerweg. Aan de 
volgende T-splitsing gaat u R (pijl).  Meteen 
daarna gaat u aan de Y-splitsing R (Mezenlaan).  
Aan de 3-sprong gaat u R en na 20 m gaat u aan 
de volgende 3-sprong bij verbodsbord RD over 
de bosweg. Aan de 3-sprong bij infobord gaat u 
RD.   Aan de 4-sprong bij parkeerplaats gaat u RD 
en voorbij wkp 20 gaat u R  (21) over het bospad.  
Aan de T-splitsing gaat u L (pijl).  Aan de Y-
splitsing gaat u R (pijl).  Negeer zijpad links.   Aan 
de 3-sprong gaat u RD (pijl).   Aan de Y-splitsing 
gaat u R (pijl).  Op de hoek van de hoge 
afrastering gaat u R.  Aan de omgekeerde Y-
splitsing gaat u RD (pijl) en ga dan meteen aan de 
volgende Y-splitsing R.   Steek de asfaltweg over 
en loop RD over het bospad. Aan de omgekeerde 
Y-splitsing gaat u RD (pijl).  Negeer zijpad links 
en loop richting loods. Bij de loods gaat u aan de 
Y-splitsing R (pijl). Aan de 3-sprong bij 
doorgezaagde boom gaat u RD (pijl).   Aan de 4-
sprong gaat u RD (pijl).   Negeer zijpaden en blijf 
de gele pijl volgen.  Aan de 3-sprong gaat u R 
(pijl) omlaag.  Beneden aan de 3-sprong gaat u L 
(pijl). Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD 
(pijl).   
 

8. Aan de T-splitsing gaat u R (pijl) met rechts een 
weiland.  Aan de 3-sprong bij wkp 72 gaat u RD 
(71) en u loopt het verbindingsstuk.  Steek bij 
wkp 71 de asfaltweg over en loop RD (59).  
Negeer zijpaden links en dan buigt het pad naar 
links met rechts een groot weiland. Aan de 3-
sprong gaat u RD (pijl) langs de crossbaan.   
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Na geruime tijd gaat u aan de Y-splitsing L met de 
links de crossbaan, die hier naar links buigt en na 
15 m gaat u aan de Y-splitsing R (pijl) over het 
bospad. Aan de 3-sprong, met boom in het 
midden, gaat u R (blauw/rood) over de oude 
houten brug. Aan de T-splitsing gaat u L (blauw). 
Aan de omgekeerde Y-splitsing bij houten bord 
gaat u RD (blauw) over de bosweg. Aan de T-
splitsing gaat u R (blauw) over de doodlopende 
weg. Na 50 m gaat u aan de 3-sprong bij 
afsluitboom L (rood/blauw) en ga dan meteen aan 
de volgende 3-sprong RD (geel) langs de schuur. 
Aan het eind van de schuur gaat u L over het 
graspad. Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u 
RD langs een insectenhotel.  Bij picknickbank 
buigt het pad naar links. Voorbij houten doorgang 
gaat u aan de T-splitsing R over de grindweg.   
 

9.   Aan de ongelijke 4-sprong bij wkp 59  neemt u 
het tweede pad L (81) langs de afsluitboom en ga 
dan meteen R over het pad langs de 
picknickbank.  Neem nu de tweede houten brug L 
over de vijver. Aan de overzijde gaat u L en neem 
de eerste brug L terug over de vijver. Voor de 
uitkijktoren gaat u R. Aan de T-splitsing voor 
beek gaat u R en na 30 m gaat u L over het 
houten bruggetje en ga dan meteen R door het 

weiland.  (Als er water staat, dan kunt u over het 
smalle vlonderpad lopen). Aan de 3-sprong bij 
zitbank gaat u RD (groen) over het pad.  Neem het 
eerste paadje R, steek via boombrug de beek 
over en ga L langs de beek.   Aan de 3-sprong bij 
volgende brug gaat u R langs de beek.  Neem het 
eerste smalle stuwbruggetje  L over de beek en 
ga R door het weiland naar de doorgaande weg. 
Steek de doorgaande weg over en ga L langs de 
Kluis.    
 

(De Kluis, het voormalig klooster van de Broeders 
Penitenten, biedt nu onderdak aan het Museum de 
Kluis, het museum van de psychiatrie. De 
geschiedenis van de Broeders, de psychiatrie en de 
ontwikkelingen tot GGZ instelling kunt u in woord en 
beeld ervaren door middel van een tijdlijn. Wat 
betekent het om psychisch ziek te zijn en hoe kan 
iemand worden behandeld? In Museum de Kluis vind 
je het antwoord. Het museum is open op dinsdag, 
woensdag en donderdag van10 tot 16 uur). 
 

Aan de 3-sprong voor Huize Padua gaat u R (pijl) 
over het klinkerpad. Aan de 5-sprong bij wkp 81 
gaat u schuin L (82) over het pad door het park en 
u passeert een zitbank. Houd steeds L aan en u 
komt bij de parkeerplaats. 

 
  
Auteur: Jos Wlazlo.   
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 

gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur. 

 

 
 

 

 

 


