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Ten noordoosten van Arcen ligt tegen de Duitse grens de Walbecker Heide. Tijdens deze gemakkelijke en 
waterrijke wandeling met veel vennen, wandelt u eerst door de bossen en tussen vennen door naar een mooie 
visvijver. Dan struint u over de heide tussen de vennen door, de ene nog mooier dan de andere. Hier grazen ook 
mooie Konik paarden.  U komt bij een heuvel waar een zitbank staat en waar u schitterend uitzicht heeft en via 
leuke bospaadjes loopt u naar de Missiekapel Sint-Paul waar u ook een bijzondere Mariagrot passeert. In het 
gebied staan enkele zitbanken voor een pauze. Dit is echt een schitterende wandelroute. 

 

Startadres: Parkeerplaats Vakantiepark Klein Vink, Klein Vink 4, Arcen. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,81 km  2.25 uur  18 m 36 m 

 

http://www.wandelgidslimburg.com/
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1462. ARCEN  10,8 km 
 

1. Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u L. Aan 
de 3-sprong voor het restaurant gaat u bij 
wandelknooppunt (wkp) 69 R (68/Bosweg/pijl).  
Negeer zijpaden.  Voorbij het laatste huis (nr. 7) 
volgt u RD de bosweg.  Negeer zijpad rechts. Aan 
de 4-sprong gaat u RD. (U verlaat de markering).  
Negeer zijpaden en volg de bosweg RD met een 
eind verder links een lang weiland. Na 400 m gaat 
u aan de 4-sprong bij zitbank L over het brede 
graspad.  Bij verbodsbord volgt u RD het bospad.  
Aan de 3-sprong gaat u RD.  Aan de 3-sprong bij 
wkp 68 gaat u R (44) over het rechter bospad. Aan 
de 5-sprong bij markeringspaal gaat u scherp L 
over het bospad. (Dus het meest linkse pad).  Aan 
de Y-splitsing gaat u R over het pad langs het 
bord “Welkom in de Maasduinen” en ga dan aan 
de 3-sprong RD.  Na 25 m gaat u aan de Y-
splitsing R met rechts een ven.  Aan de 3-sprong 
bij bordje gaat u RD en na 20 m gaat u aan de  
3-sprong R met rechts het ven.   
 

2. Aan de Y-splitsing, met rechts een 
schiereilandje in het ven, gaat u L richting 
klaphek. Aan de 3-sprong gaat u RD door het 
klaphek.  Meteen daarna gaat u aan de T-splitsing 
bij afsluitboom R.  Aan de 3-sprong gaat u L met 
rechts een ven. Aan de 3-sprong bij bord 
“Welkom in de Maasduinen” gaat u RD over het 
bospad. Voorbij afsluitboom steekt u de 
doorgaande weg over en gaat u L over het 
fietspad. Let op! Na 100 m gaat u R over het 
smalle bospaadje.  Aan de T-splitsing bij ronde 
picknicktafel gaat u L.  Steek de doorgaande weg 
over en loop RD over het parkeerplaatsje omlaag.  
Ga door het ijzeren hek en ga dan meteen R over 
het graspad met links de visvijver “Grenswater”.  
Negeer houten trap rechts. Aan T-splitsing gaat u 
L over de grindweg langs een schuilkeet. Volg RD 
het graspad en na 10 m gaat u aan de  
Y-splitsing R richting zitbank aan de vijver, een 
leuke pauzeplek.  
 

3. Bij de zitbank gaat u R over het bospaadje.  
Aan de T-splitsing gaat u L over het bredere pad 
en volg het pad langs de visplekken en dan buigt 
het pad naar links en dan naar rechts. Aan het 
einde loopt u de trap omhoog en boven aan de T-
splitsing gaat u L over de zandweg. Aan de 3-
sprong bij bord “Welkom in de Maasduinen” gaat 
u RD.   Aan de 3-sprong bij houten hek en links 
een mooi strandje gaat u R (pijl) door het klaphek 
en volg RD het pad.   Even later passeert u rechts 
een mooi ven.  Aan de 3-sprong gaat u R (pijl). 
Aan de volgende 3-sprong gaat u L het paadje 
omhoog over de heuvel.   
 

(U verlaat de pijl. Boven op de heuvel heeft u links 
prachtig uitzicht op het ven).      

Aan het einde gaat u L over het grindpad.  
 

(Hier komt u mogelijk Konikpaarden tegen en houd 
dus afstand).    
 

Aan de T-splitsing voor ven en bij markeringspaal 
gaat u R. (U verlaat weer de pijl).    
 

4. Aan de 3-sprong bij houten hek gaat u via 
klaphek RD over de bosweg.   Aan de 3-sprong bij 
privéweg gaat u RD omhoog.  Boven gaat u 
voorbij huis aan de 4-sprong L langs de oude 
grenspaal nr. 498. (U loopt hier precies over de 
grenslijn met Duitsland).  Na ruim 50 m gaat u L 
door het klaphek en ga dan R over het grindpad.    
 
(Indien dit hek gesloten is, loop dan verder RD over 
het bospad en neem het volgende klaphek links. 
Voorbij klaphek loopt u RD omlaag richting grote 
plas. Ga dan verder bij **** in dit punt)  
 

Aan de twee Y-splitsingen gaat u L omlaag 
richting de grote plas. Aan de T-splitsing voor de 
grote plas gaat u L. **** Negeer zijpaden. Aan de 
T-splitsing voor berkenbos gaat u R langs de 
zitbank. Aan de T-splitsing gaat u R (pijl) en volg 
RD (pijl) de weg over de kale grindvlakte (soort 
maanlandschap).   Aan het einde gaat u voorbij 
klaphek bij wkp 43 R (44) over het fietspad. Aan 
de 3-sprong bij verkeersspiegel gaat u RD langs 
een huis.  U steekt de weg over en volg het 
fietspad nu aan de linkerzijde.    
 

5. Aan de 3-sprong bij zitbank en afsluitboom 
gaat u L (pijl) het grindpad omlaag.  Volg nu zeer 
geruime tijd het pad RD dat later een paar keer 
naar rechts en naar links buigt met links een 
grote plas. Aan de T-splitsing bij afsluitboom gaat 
u L over het asfaltpad. Aan het einde komt u links 
bij een uitkijkheuvel waar een zitbank staat en 
waar u schitterend uitzicht heeft op de plas, een 
genietplekje. Loop hetzelfde asfaltpad terug en ga 
aan de 3-sprong bij afsluitboom RD.  Aan de 
doorgaande weg gaat u L. Na 300 m gaat u bij 
afsluitboom L over het bospaadje. Aan de T-
splitsing gaat u L met rechts een hoge steilrand.  
U passeert een klaphek en volg het bospad.  Aan 
de 3-sprong gaat u R (geel-rood) het bospad 
omhoog. Volg het pad langs de heide. Voorbij 
klaphek gaat u aan de 4-sprong RD over de 
bosweg.   
 

6.  Aan de 4-sprong gaat u L over de bosweg.  
Aan de 3-sprong gaat u RD.  Aan de T-splitsing 
gaat u R (geel-rood), het bospad omlaag.  Het pad 
buigt links (geel-rood) omhoog over een 
zandheuvel.  Loop het pad omlaag en beneden 
aan de T-splitsing voor de Roode Beek gaat u R 
(geel-rood).   
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Via smal bruggetje steekt u de beek over en ga 
dan RD (geel-rood). Voorbij afsluitboom volgt u 
RD (geel-rood) de asfaltweg.  Aan de T-splitsing 
gaat u R langs de moderne Kapel Missiehuis Sint-
Paul. Aan de Y-splitsing gaat u R over het 
grindpad met links de begraafplaats.  U passeert 
links een bijzondere Maria- Lourdesgrot in de 
vorm van een schelp.  

Aan de T-splitsing gaat u L.  Aan de 4-sprong bij 
zitbanken en bijzonder beeld gaat u L door de 
mooie bomenlaan. Aan de ingang van de 
begraafplaats gaat u R over het grindpaadje langs 
het beeld van de abt. Aan de omgekeerde Y-
splitsing gaat u RD en volg dan RD de asfaltweg 
die voor de parkeerplaats naar rechts buigt.  
Voorbij de poort gaat u L terug naar de 
parkeerplaats. 

 
Het landgoed Klein Vink waarvan de naam is afgeleid van “klein venneke” kwam in het begin van de 20e  eeuw in 
het bezit van een groep mannen, die naar Europa waren gezonden om de basis te leggen voor een nieuwe 
congregatie die de naam Congregatie van de Missionarissen van Mariannhill zou krijgen. Op Klein Vink 
realiseerden de paters van Mariannhill in betrekkelijk korte tijd een klooster waarin o. a, een internaat voor 
priesterleerlingen en een school gehuisvest waren. Om voor een gedeelte in de eigen levensbehoefte te kunnen 
voorzien, werden er grote landbouw- en veeteeltbedrijven en talloze kleine ambachtsbedrijfjes opgericht. Dit alles 
stond in eerste instantie ten dienste van het levensonderhoud, de opleiding en scholing van de toekomstige 
missionarissen van Mariannhill. Tot op de dag van vandaag herinneren nog tal van overblijfselen aan deze 
glorieuze tijd van het Klooster Sint Paul. Aan het begin van op de oprijlaan en verspreid over het terrein van Klein 
Vink staan nog tal van religieuze beelden die herinneren aan het verleden van Klein Vink. 
 

De tegenwoordige receptie, administratie en andere kantoren zijn gehuisvest in het originele pachtershuis dat van 
het begin af functioneerde als voorlopig klooster en waar later de werkplaatsen voor schilders, timmerlieden en 
machinebankwerkers werden ondergebracht. De oude kapel, die een aantal jaren heeft gefunctioneerd als 
smederij, is inmiddels in haar oude staat gerestaureerd en wordt onder meer gebruikt als expositieruimte. 
Opvallend is dat het klokje van de kapel tot op de dag van vandaag trouw de vespers luidt 
 

Toen in de jaren zestig de omwenteling binnen de R.-K. Kerk ook het missiehuis St. Paul trof, werd er gezocht naar 
een nieuwe bestemming voor het unieke landgoed Klein Vink en de zich daarop bevindende gebouwen. In 1969 
werd een begin gemaakt met de realisatie van het recreatiepark Klein Vink. Er werden 220 vakantiebungalows en 
een camping van 15 hectare aangelegd. 

 
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.   


