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Tijdens deze schaduwrijke en vlakke boswandeling wandelt u door en langs de Heldense Bossen tot aan 
het afwateringskanaal.  Hier staat enkele zitbanken aan het water om te pauzeren. Na een mooi pad langs 
het water wandelt u terug door de bossen, langs aspergevelden en door een moerasgebied.  Neem zelf 
proviand mee, er staan voldoende zitbanken onderweg.  Bijna de hele route is onverhard. Aan het eind is 
een fijn terras. 
 

 
 

Startadres: Bakkerij & Lunchroom ’t Bölke, Kaupmanhof 11, Helden. 
(Er zijn enkele parkeerplaatsen voor de kerk).  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 11,29 km  2.30 uur  15 m  16 m 
 

 
 

445. HELDEN  11,3 km 
 

1.   Met uw rug naar de ingang van de lunchroom  
gaat u L. Meteen daarna aan de T-splitsing voor 
de kerk gaat u R (Rochusplein).  U passeert 
meteen rechts (nr. 3) het voormalige raadhuis van 
de voormalige gemeente Helden. Aan de 3-
sprong voor huisnr. 6 gaat u RD 
 

(Hier staat links de nagemaakte ruïne die  herinnert 
aan het St. Rochus kapelletje dat in 1963 is gesloopt. 
Links ziet u hier ook 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).  
 

Aan de volgende 3-sprong gaat u RD. Na 50 m 
gaat u aan de 3-sprong L (Neerseweg).  Negeer  
zijwegen rechts.  Na 300 m gaat u tegenover 
huisnr. 44 L (’t Höltje). Aan de T-splitsing, waar de 
klinkerweg naar links buigt gaat u R over de 
veldweg.  Negeer zijpaden. Na bijna 400  m loopt 
bij de bosrand RD over het smalle pad en u loopt 
onder hoogspanningskabels door.   
 

2. Aan de kruising in de Heldense Bossen loopt u  
RD (ruiterroute (rr)) het bos in.  Na 50 m gaat u 
aan de 3-sprong L (rr). Let op! Na circa 150 m 
gaat u L over  het bospad. (Na bladerenval is dit 
pad soms slecht te zien is).  Aan de T-splitsing gaat 
R. Na circa 50 gaat u aan de 3-sprong R.   Negeer 
zijpad links en u loopt even langs de rechts 
gelegen akker.  Het pad gaat  weer het bos in. 
Aan de T-splitsing bij wandelknooppunt (wkp) 53 
gaat u R (44) over een brede zand- bosweg.  Aan 
de volgende T-splitsing bij zitbank gaat u L (pijl) 
over de brede grindweg.  Let op!  Waar  rechts 
het bos begint,  gaat u 20 m verder bij dikke kei 
en afsluitboom R (pijl) over het bospad.  Negeer 
zijpad links. Het pad buigt naar links. Aan de 3-
sprong gaat u R (pijl).  Het pad loopt langs een 
zitbank.  
 

3. Aan de T-splitsing gaat u R (pijl) over het brede 
graspad met links volkstuintjes.  Aan de 3-sprong 
bij wkp 44, afsluitboom en boom in het midden 
gaat u  scherp L (41) over het graspad. Aan de 
volgende 3-sprong gaat u RD.  (U verlaat hier de 
pijlmarkering). Negeer zijpaden en volg geruime 
tijd het pad RD langs akkers en bosranden.   
 

4. Na 600 gaat u bij afsluitboom en wkp 71 RD 
(70). Aan de T-splitsing gaat u R (pijl) over de 
brede grindweg. Negeer veldweg rechts en loop 
RD met rechts de bosrand. Aan de asfaltweg gaat 
u L (Neerseweg). (U verlaat hier de pijlmarkering, 
Loop links van de weg).  U passeert een boerderij. 
Aan de 3-sprong bij de Hanna Hoeve (huisnr. 111) 
loopt u  RD (pijl) .  Negeer zijweg rechts. Bij 
schuilhut aan het afwateringskanaal Meijel – Neer 
gaat u L (pijl) over het onverharde pad met rechts 
het kanaal.  
 

(Het 10 km lange afwateringskanaal begint in Meijel 
bij de Noordervaart ter hoogte van de Helenavaart en 
stroomt bij de   "Mussenberg" gelegen tussen Neer 
en Kessel-Eik in de Maas. Tot de dertiger jaren van 
de 20e eeuw werd het gebruikt voor de scheepvaart. 
De trekschuiten werden m.n. gebruikt voor het 
afvoeren van turf. Nu heeft het enkel nog een 
afwateringsfunctie. Het waterpeil is erg laag. Op 
diverse plaatsen is het kanaal zelfs dichtgeslibd).  
 

Na 50 m komt u bij een sluis met zitbank, een 
prima pauzeplekje na 5 km.  
 

5. Volg nu geruime tijd het mooie pad langs het 
kanaal. Waar na 600 m links het bos begint gaat u 
40 m verder  L over het bospad.  Aan de T-
splitsing voor greppel  gaat u L.  Via greppel 
loopt u het bos uit en volg RD het smalle pad, 
richting boerderij.  Aan de 3-sprong bij zitbank 
gaat u R (pijl) .  Negeer zijpaden en volg geruime 
tijd het smalle paadje RD door het bos.   

http://bakkerijbolke.nl/
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Na circa 300 m ziet u rechts een mooi bosven en 
picknickbank. Dan loopt u weer RD het bos in. 
(Kesseleikerbroek)  Aan de ruime kruising bij  
wkp 75, afsluitboom en brede grindweg gaat u  
RD (76) over het brede bospad.   
 

6.  Aan de 3-sprong bij afsluitboom loopt u RD 
(81).  Negeer zijpaden en volg geruime tijd het 
bospad RD. Na 800 m gaat u aan de ruime 4-
sprong bij schuilhut (8 km) en wkp 81 R (68) over 
de brede grindweg.  Na 50 m, bij afsluitboom, 
gaat u L over  het bospad langs het Tosbeekje.  
Volg nu circa 600 m het bijzondere pad door het 
moerassig gebied genaamd de Eikele Peel, 
waarin in het verleden turf is gestoken. U 
passeert een bruggetje.  
 

(U kunt hier R naar een zitbank lopen met uitzicht op 
het bassin De Eikele Peel, een bijzonder plekje).   
 

Aan de T-splitsing gaat u L.  Voorbij afsluitboom 
gaat u aan de volgende T-splitsing bij wkp 63 R 
(66) over de brede zandweg/fietspad. Neem nu bij 
afsluitboom en wkp 66 het eerste bospad L (54)  
Na 150 m loopt u langs een links gelegen grote 
akker.  Negeer bospad rechts. (Links ziet u een 
boerderij).    
 

7.   U loopt het bos weer in. Aan de ruime kruising 
bij wkp 54 gaat u R (55).  Neem dan bij wkp 55 het 
eerste bospad L (51).  Negeer  zijpaadjes rechts 
en blijf het brede hoofdpad RD volgen. Bij wkp 51 
RD (50). Aan de kruising van brede bospaden 
gaat u RD (pijl).  Negeer zijpaden. (U verlaat 
pijlmarkering).  Na 300 m gaat u aan de T-splitsing 
voor naaldbos R.  Aan de ruime 5-sprong bij wkp 
18 neemt u de eerste weg L (17) .  Een eind verder 

volgt u het pad verder RD met rechts de 
beukenhaag/camping Hanssenhof en links de 
bosrand.  
 

8. 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 
voor witte bungalow (huisnr. 6) L over de 
asfaltweg  en u loopt Helden, in de volksmond 
Dörp genoemd binnen. Aan de T-splitsing gaat u 
R.  Aan de volgende T-splitsing gaat u L (‘t Höltje) 
met meteen links de begraafplaats. Negeer 
zijwegen. Aan de T-splitsing bij hoekkapel gaat u 
R (St. Rochusplein) richting St. Lambertuskerk. 
Neem de eerste weg L en u komt meteen bij  
lunchroom ’t Bölke, de sponsor van deze 
wandeling, waar u binnen of op het terras iets 
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).     
 

U kunt hier ook nog even RD lopen en een kijkje 
nemen in de St. Lambertus kerk. In de huidige toren 
(1952), de vorige toren uit de 14e eeuw werd op 17 
nov. 1944 door de Duitse bezetter opgeblazen, 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)  

 
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.   

 


