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Fietsroute IVN Helden e.o. t.b.v. bomenfestival 2021 door 

voormalige gemeente Helden 

 

Start Willem van Hornestraat bij het Rieterpark nabij het speelterrein is de 

Mammoetboom 

1e weg links Haammaekersstraat,  
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1e weg rechts blauwververstraat  

1e weg rechts Veldstraat in langs 2 monumentale bomen in privé tuinen. 

   Plataan en Noot 

➢ Veldstraat 26: 
Wij hebben een paardenkastanje in onze tuin staan, welke door de Gemeente is aangemerkt als 
waardevolle boom. Mogen wij dus ook niet zonder toestemming kappen. De boom is oorspronkelijk 
geplant in de tuin van slagerij Ottenheijm, op de Steenstraat te Panningen. Toen men daar een 
“manege” ging maken, heb ik deze boom gekregen en in de tuin van ons huis geplant te weten 
Emmastraat 7 te Panningen. Dat was rond 1975 - 1976. De boom was destijds denk ik 5 jaar oud. In 
november 1978 zijn wij verhuisd naar ons huidige adres in Helden en de boom heb ik toen 
meegenomen en daar geplant. .Daar is 1e Kerstdag mijn 2e zoon geboren. Niet direct een link, maar 
voor mij persoonlijk wel. Wat maakt deze boom bijzonder: 1e. Heeft op 2 plaatsen in Panningen 
gestaan en nu al ruim 42 jaar in Helden. 2e. Wordt door Gemeente Peel en Maas betiteld als 
bijzondere boom. 3e. Voor mij, een aantal persoonlijke herinneringen aan mijn schoonfamilie en 
geboorte jongste zoon. Deze boom is ook goed te zien vanaf de Willem van Hornestraat. (Voet /  
> fietspad) 
 
Vervolg route: 
 

Einde weg rechts. 

Rotonde oversteken naar Mariaplein langs de Pool   

In de bocht naar links met vluchtheuvel naar links de Kloosterstraat in fietsen. 
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Einde weg rechts Baarloseweg naar nr. 42   

    Perenboom en langs 2 wilgen 

➢ In onze tuin aan de Baarloseweg nummer 42 in Helden (huisnummer 766, Eindt, in 1930), 
staat een perenboom die inmiddels zeker 90 jaar oud is.  

De 3e generatie woont nu op dit adres. 
Volgens mijn vader is in 1930 de perenboom geplant door mijn opa, gelijktijdig met de bouw van het 
huis.  
In het voorjaar staat deze boom erg mooi in bloei en rond augustus hebben we heerlijke peren. 
Het leuke aan deze boom is dat deze verder geen onderhoud nodig heeft, de takken die dor zijn vallen 
er vanzelf uit.  
Er gaat ook van alles in de boom zitten, zoals de bonte specht en diverse andere vogels.  Zo ontdekte 
wel enkele jaren geleden dat er een steenuil in de boom zat. We hebben vervolgens door het IVN een 
uilenkast laten plaatsen in een andere boom in de tuin en jawel hoor dit jaar waren er 2 jonge uiltjes 
geboren en zijn ze nog enkele maanden gezien en gehoord op ons perceel. 
 
Vroeger stonden er op het hele erf meerdere peren en andere fruitbomen. Zelfvoorzienend was mijn 
familie toen ook, want mijn opa en daarna mijn vader had buiten zijn eigen fruit ook dieren zoals 
varkens, kippen, koeien en een paard. 
 
De andere bomen in onze tuin laten wij ook mooi staan. Deze zijn erg groot geworden en bij elkaar 
vormen deze een prachtig schaduwgebied voor onze hond en voor onszelf op het terras tijdens de 
warme zomermaanden. 
 
We hebben meerdere grote bomen in onze tuin staan, daar blijven we mooi van af, want nu weten wij 
het, als je een boom groot wilt hebben, moet je jaren en jaren geduld hebben.  

Vervolg route: 

Bij veldkruis links naar Oude Dijk  Linde en kruis 
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Einde weg links Zandberg     

Bij drukke verkeersweg (Molenstraat) oversteken naar  Zandbergweg  

 3 lindes geknot 

Ende weg staat rechts  Odiliakapel met bomen 

Daarna links de Beekstraat 

1e weg rechts Brouwersweg 

Einde weg rechts Stokserweg      Rode Beuk 

Einde weg rechts Loosteeg 

Kruising Industrieterrein / Maasbreeseweg oversteken (pas op). 

Loosteeg verder volgen. 
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2e weg rechts Loo     Eik 

Loo 3  

➢ Ik kwam de oproep op jullie site tegen. 

Rondom mij huis staan 4 wilde kastanje bomen. 

Het waren er 5, maar een is helaas jaren terug gesneuveld toen we hem hebben proberen te 

verzetten. 

Ze vormen samen onderstaand verhaal. 

De oudste 2 kastanjes zijn in de jaren 50 door een oom van mijn vader geplant. Deze oom had gevoel 

bij natuur en bomen.  

De bomen staan achter het huis en zorgen voor heerlijke schaduw. Het zijn de airco’s van ons huis. 

En dat merken we! Het is altijd koel onder deze bomen. Als kind hadden we de zandbak onder deze 

bomen. Een stukje verder de mestvaalt…. 

Helaas zijn deze grote bomen ziek geworden door de kastanjeziekte. We proberen zo goed mogelijk 

voor de bomen te zorgen door. In de zomer geven we ze extra water en voedingsstoffen. Ik heb ze 

enkele jaren laten behandelen tegen de mineervlieg. Maar hun toestand word helaas steeds slechter. 

Dan zijn er nog 2 andere kastanjebomen. 

Deze zijn door mijn broer en mezelf als 3 jarig kind vanuit een kastanje van de grote boom in de 

grond gestopt. Onze ouders stimuleerden om voor de bomen te zorgen. Nu zijn ze elk op een eigen 

plek op het erf terecht gekomen. Mijn broer en ik hebben elk ervoor gekozen om de boom op zijn 

eigen manier te laten groeien. 

Mijn broer heeft hem zijn gang laten gaan, zodat het nu een grote struik lijkt. 

Zelf heb ik hem opgesnoeid zodat je een boom met een mooie kruin krijgt. In de zomer is het heerlijk 

rusten onder deze boom. Samen met de notenboom ernaast is het heerlijk rusten in de hangmat 

onder de kastanje. 

De 3e kastanje die dood is gegaan, was van mijn zus. Ook zij had op jonge leeftijd een kastanje in de 

grond gestopt in de hoop dat er een grote boom uit zo groeien. Helaas stond deze op de verkeerde 

plek en toen we hem verpoot hebben was hem geen lang leven meer beschoren.  

Helaas zijn de kastanjes aangetast door de kastanje ziekte en het is de vraag hoe lang ze het nog 

houden. 

Tijdens droogte geven we ze extra water, we proberen ze met mest goed te voeden. Snoeien durven 

we niet meer zo goed, bang dat de boom het begeeft. 

De mineermot proberen we te bestrijden door de bladeren goed weg te halen, maar dat is een hele 

klus. 

Ik heb dit verhaal geschreven uit enthousiasme. 

Vervolg route: 
2e weg links Laagheide 
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Einde weg links de Koningstraat   

1e weg  links verbindingsweg naar de Schenkensweg 

Einde weg rechts Schenkensweg   met aan beide zijden van de weg knotwilgen 

Einde weg links Poorterweg  langs Kerk en Kerkhof met monumentale bomen. 

Treurbeuk 

1e weg links De Brentjes 

Bij drukke verkeersweg (Sevenumsedijk) oversteken 

Naar Vliegertsdijk 

Direct In de bocht rechtdoor ofwel 1e weg links naar Heide 

Na “Beringerzand” 1e weg (zandpad) rechts. 

Zandpad links aanhouden tot einde weg rechts Lorbaan 

3e weg links Past Vullinghsstraat met de vliegden   en 

de Eik 

Passeer rechts de bomen aan Onder de Linden  
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Kruising bij de kerk links Roomweg  Rode Beuk      (* route is hier af te korten. Ga dan verder bij de 

volgende *) 

1e weg rechts Ontginningsweg volgen tot  

Einde weg rechts Kwakvors (in de verte ziet u een voedselbos in wording) 

Einde weg rechts Belgenhoek   Lindeboom Belgenhoek 9 Grashoek B&B 

 

Einde weg rechts Helenaveenseweg tot aan de kerk 

Dan rechts Roomweg weg volgen en * gaat over in 

Marisstraat 

Einde weg rechts Hoogstraat tot voorbij nr. 61  monumentale boom 

Keer om en  

1e afslag rechts Kaumeshoek volg bordjes Mariakapel op zandpad rechts. 

Volg het zandpad tot aan Mariakapel  met monumentale Lindes 
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Fiets terug tot aan de Hoogstraat en 

1e weg rechts  de doorgaande weg Kaumeshoek 

Voorzichtig: de drukke verkeersweg Noorderbaan oversteken 

2e weg rechts de Eelserstraat   Wilde Kastanjes

  

Einde weg rechts Kanaalstraat Bomen bij basisschool Onder de Linden 

1e weg links de Sint Josephstraat 

Einde weg rechts Kampweg 

1e weg linksPeelstraat 

Einde weg rechts  Heibloemseweg 

1e weg links Hondsheuvelstraat. Deze weg gaat over in Hub en Hoekerstraat. 

3e  weg rechts Jacobusstraat     jonge Beukenlaan 

2e weg links Kempstraat 

Einde weg links Gielenhofweg 

Einde weg links Hoekerstraat 

1e weg rechts Egchelseweg gaat over in Kerkstraat 

Rotonde Kerkstraat oversteken en vandaar 

2e weg rechts Nijverheidstraat 
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Rechts ligt het Dr. Poelsplein    met bomen 

1e weg links Dwarsstraat  

Einde weg links Patersstraat met rechts het Past Huijbenplein met een monumentale boom 

Patersstraat vervolgen richting Kerkstraat 

Einde weg links Kerkstraat  

1e weggetje links het Ringovenpark in via het Kerkhofpaadje (tussen Hof van Panningen en klooster 

Lazaristen). Rechts ligt het Kerkhof Panningen   

Weggetje links aanhouden. 

Einde weggetje rechts Ringovenstraat 

Einde weg rechts Schoolstraat   met de monumentale Groene en Rode 

Beuken  

3e weg links de Markt op rijden 

Op de Markt links aanhouden naar Kepringelehof 

Aan einde van de weg staan aan de overkant (Beekstraat) twee meer dan 110 jaar oude Lindebomen 

➢ Twee lindebomen aan de Beekstraat in Panningen.  

Waarschijnlijk omstreeks 1783 werd aan de Beekstraat in Panningen een Brouwerij gebouwd. 

Brouwerij Volharding was lang in bezit van de familie Janssen. In Panningen nu nog bekend als “De 

Brouwer”. 
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In het boekje Oude Ansichten staat de familie Janssen met hun zoon Sjeng nog in de buik van zijn 

moeder op een foto uit 1910. Zo vertelde Sjeng mij altijd. Sjeng wilde geen Brouwer worden en ging 

aan de slag als kantonnier bij de gemeente. 

De lindebomen waren op deze foto nog heel jong.  

Laurentius Hendrikus Meekel uit Sloten-Amsterdam en Maria Dorothea Elisabeth Pubben uit Dörp 

vestigden zich op 9 november 1921 in de brouwerij. Het gezin met 7 kinderen begon er een tuinderij. 

De bomen stonden toen al in vol ornaat voor het pand aan de Beekstraat.  Wie kent ze nog de 

jongens en meisjes Meekel? 

Mijn ouders volgden de familie Meekel op in de tuinderij. Op de Beekstraat was het een drukte van 

jewelste. Veel zwaar verkeer kwam langs. Oversteken konden kinderen alleen met hulp van vader of 

moeder. De bomen waren in de jaren 60 in de zomer zwart van de roetaanslag.  

Toen ik leerde fietsen liet mijn vader me altijd stoppen bij de lindebomen. 

De krans aan de voet van de stam maakte dat ik daar met mijn voeten houvast kon vinden. 

 

Inmiddels is het zeer rustig aan de Beekstraat. Het zware verkeer hoeft niet meer door Panningen. In 

de zomer zijn de bladeren nu groen. In de beeldbank PeelenMaasNet staat een foto uit 1982.  

https://peelenmaasnet.nl/mediabank/detail/ede710ad-819c-c227-0995-

e0189b9be0f1/media/ebc83bbb-7a2f-2ca4-3be5-da9c6b659b9c 

De grillige vormen van de bomen komen prachtig uit op deze winterfoto. Mijn moeder was in herfst 

wekenlang druk met het weghalen van de bladeren langs de weg en op de oprit.  

De bomen onttrekken de voormalige brouwerij aan het zicht van de mensen. 

 

De laatste jaren zijn de bomen iets minder fit. Een boomchirurg heeft ze al enkele malen behandeld. 

Toch staan ze er nog fier bij en gaan hopelijk nog jaren mee. 

 

Brengt u een bezoek aan de supermarkt aan de Beekstraat? Kijk dan eens om naar de mooie 

lindebomen aan de overkant. 

Vervolg route: 
Einde weg links Beekstraat 

1e weg rechts Houbenslag 

We volgen deze weg tot aan kruising Tuindersweg 

Tuinderweg oversteken en fietspad (Stogger)  nemen tot aan de Stogger 

Einde fietspad links Stogger 

Bij kruising rechts Schrames 

Einde weg rechts Van Hövellstraat 

https://peelenmaasnet.nl/personen/
https://peelenmaasnet.nl/personen/
https://peelenmaasnet.nl/mediabank/detail/ede710ad-819c-c227-0995-e0189b9be0f1/media/ebc83bbb-7a2f-2ca4-3be5-da9c6b659b9c
https://peelenmaasnet.nl/mediabank/detail/ede710ad-819c-c227-0995-e0189b9be0f1/media/ebc83bbb-7a2f-2ca4-3be5-da9c6b659b9c
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1e weg links Haammaekersstraat 

Einde weg rechts fietspad in het Rieterpark  tot bij het startpunt met 

de Mammoetboom. 

 

➢ Ik ben vrijwilliger voor de landelijke Bomenstichting (opgericht in 1970, dit jaar dus 

jubilerend maar helaas zonder veel festiviteiten), die  in de jaren ’80 vorige eeuw een 

inventarisatie startte naar monumentale  bomen. Dat heeft geleid tot een uitvoerig beeld 

van monumentale bomen in heel Nederland, ingebracht door meestal lokale vrijwilligers en 

ook mensen met een bomenberoep.  Dat beeld was toen nog niet vertaald naar het digitale 

tijdperk, maar dat is inmiddels zo goed als klaar. Er is een speciale website voor ingericht, het 

Landelijk Register van Monumentale Bomen in Nederland, voor iedereen in te zien via de 

website van de Bomenstichting.   

Om die website actueel te houden is het belangrijk dat wordt vastgesteld dat de geregistreerde 

bomen of boomgroepen er nog staan en in welke hoedanigheid (conditie, dikte, hoogte en eventueel 

aanvullende informatie). Ook zijn de bomen gefotografeerd en waar die foto’s ontbreken wordt dit 

aanvullend gedaan. Dit aanvullende werk wordt gedaan door vrijwilligers 

Laatste wijziging 17 08-2021 Toos 


