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Tijdens deze schaduwrijke boswandeling, die ook leuk is voor kinderen,  wandelt u geruime tijd door de 
prachtige Heldense bossen. Er zijn geen steile hellingen maar de zandpaden lopen wel omhoog en omlaag 
wat leuk is om te wandelen.  De zandheuvels zijn oude rivierduinen van de Maas. De wandeling is prima 
geschikt voor warme zomerdagen maar ook in de winter mooi omdat de naaldbossen met grove dennen 
altijd groen blijven.   Neem voor onderweg zelf proviand mee, na 4,5 km staat een zitbank om te pauzeren.  
(U kunt deze route combineren met wandeling 415 Kessel tot een lengte van 23 km.  Ga dan bij punt 4 bij de 
schuilhut RD en pik de route 415 op halverwege punt 6). (U kunt deze route ook combineren met wandeling 440 
Helden tot een lengte van 15,3 km.) 
 
Startadres: Recreatieboerderij Hanssenhof, Kesselseweg 32-32a,  Helden. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

8,33 km  1.50 uur  16 m  16 m 
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447. HELDEN  8,3 km 
 

1. Met uw gezicht naar de Hanssenhof gaat u L 
over de asfaltweg. U loopt het bos in. Na 200 m 
neemt u aan de 5-sprong bij wandelknooppunt 18 
(wkp) het eerste pad L (52). Aan de 3-sprong gaat 
u R (pijl). Negeer zijpad scherp links. Vlak daarna 
gaat u aan de 4-sprong RD met links van u  een 
watercentrum. Negeer zijpad rechts. Aan de  
kruising bij wkp 52 gaat u L (19) langs de 
afsluitboom. Negeer twee zijpaden links. Aan de 
T-splitsing bij wkp 19 gaat u L (28). Voorbij 
afsluitboom gaat u R (pijl). Steek de  
voorrangsweg en het fietspad over en loop RD 
(pijl) langs de afsluitboom over het brede bospad. 
Aan het eind van het rechts gelegen weiland gaat 
u aan de 3-sprong R (pijl) over het smaller 
bospad. Negeer zijpaadje links en blijf langs het 
weiland lopen. 
 

2. Voorbij het weiland loopt u het bos in. Aan de  
kruising, met links een zandheuvel, gaat u R (pijl). 
Let op! Aan de 3-sprong gaat u RD over de 
zandheuvel. (U volgt dus (even) niet de gele pijl). 
Aan de volgende 3-sprong gaat u RD (pijl). U 
passeert nog een zandheuveltje en meteen 
daarna aan de Y-splitsing gaat u R (pijl). Negeer 
zijpaadjes.  
 

3. Aan de kruising gaat u L (pijl). Na 10 m gaat u 
aan de 4-sprong RD. Negeer zijpaadjes en blijf het 
brede bospad RD volgen. Aan de volgende 4-
sprong gaat u RD. Meteen daarna aan de 
volgende 4-sprong gaat u R (pijl). Aan de T-
splitsing, met boom in de midden en bij wkp 60 
gaat u L (65).  Aan de kruising RD (pijl). Aan de 
volgende kruising, met links een betonnen 
paaltje, gaat u L. (U verlaat hier even de route van 
de gele pijl) Let op!  Aan de 3-sprong gaat u R. (U 
verlaat hier de gele pijl). Aan de kruising bij wkp  29 
gaat u R (65).  Aan de 4-sprong bij wkp 65 gaat u 
RD (66).  Aan de T-splitsing bij wkp 66 gaat u R 
(62) over de brede bosweg en fietspad. Aan de 4-

sprong  buigt de brede bosweg en fietspad naar 
links (pijl). Aan de kruising gaat u RD (pijl). (U 
verlaat hier het fietspad). U passeert een 
afsluitboom en loopt het bos uit. 
 

4. Aan de verharde kruising bij wkp 62 en 
schuilhutje van trimclub Kessel, een prima 
pauzeplek, halverwege de route, gaat u R (21) 
over de brede zandweg langs de bosrand. Negeer 
na geruime tijd bij wkp 21 zijweg links en loop RD 
22. Na 200 m gaat aan de voorrangsweg bij wkp 
22 R (24/67). Na 20 m steekt u L (67) deze weg 
(Heldenseweg) over en loopt u bij bord “ Zone 
60” RD over brede bospad, dat u geruime tijd RD 
volgt. Negeer  bospad rechts. De weg buigt naar 
rechts. Vlak  daarna gaat u aan de T-splitsing met 
fietspad en ruiterpad gaat u L (pijl) langs de 
bosrand. Negeer zijpad rechts. Aan de kruising 
bij wkp 67 gaat u RD (66). U passeert een zitbank 
met mooi uitzicht.   
 

5. Na 50 m gaat u aan de 3-sprong bij wkp 66 R 
(54). Na enige tijd ziet u links een grote akker en 
een boerderij. Negeer zijpaden. Aan de ruime 
kruising bij wkp  54  gaat u R (55).  Aan de 3-
sprong bij bij wkp 55 gaat u L (51). Negeer  
zijpaadjes en volg het bospad RD.  Aan de 3-
sprong bij wkp 51 RD (50). Aan de ruime kruising 
gaat u RD (pijl). Aan de 3-sprong gaat u L (pijl) 
over het smaller bospad. Negeer smal paadje 
rechts. Aan de T- splitsing voor akker gaat u R 
(pijl). Aan de volgende T-splitsing bij wkp 50 gaat 
u R  (17). Aan de kruising RD (pijl). Negeer 
zijpaden en loop RD het bos uit. Aan de 3- sprong 
bij wkp 17 en voor groot grasveld en haag gaat u 
R (18) over de veldweg en u loopt onder de 
hoogspanningskabels door. Aan het eind van het 
grasveld gaat u  L over het brede graspad. (Alleen 
toegestaan voor bezoekers). U komt op het erf van 
de Hanssenhof.  Ga R naar de parkeerplaats. 
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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.   

 

 


