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blz 2 van 3
Ten noord oosten va Arcen ligt op een mooie locatie Vakantiepark Klein Vink en Restaurant De Kloosterhoeve.
Tijdens deze gemakkelijke wandeling loopt u door de bossen naar de buurtschap Brandemolen en langs de
Lingsforterbeek wandelt u naar Kasteel Arcen. In het centrum van het leuke plaatsje passeert u diverse horeca
en dan volgt u een mooi pad langs de Maas. U struint geruime tijd door de beemden langs de Maas en passeert
het veerpont naar Broekhuizen. Via bospaden loopt u terug naar het restaurant met mooi terras. U kunt deze
route combineren met wandeling 1462 tot een afstand van ruim 19 km.
Startadres: Parkeerplaats Vakantiepark Klein Vink, restaurant De Kloosterhoeve, Klein Vink 4, Arcen.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

8,79 km

1.55 uur

22 m

31 m

1467. ARCEN 8,8 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 RD. (U verlaat de markering). Negeer
zijpaden en volg de weg RD met een eindje verder
links een lang weiland. Aan de 4-sprong u L over
het brede graspad. Negeer zijpad links. Aan de 3sprong bij wkp 68 gaat u R (44) het meest rechtse
bospad omlaag. Na 500 m gaat u aan de 5sprong RD (pijl). Aan de T-splitsing in de
buurtschap Brandemolen gaat u R (pijl) over de
asfaltweg langs huisnr. 57. Aan de 3-sprong gaat
u L (pijl/Nieuwe Ervenweg) over de asfaltweg, die
na 250 m voorbij de laatste loods een veldweg
wordt.
2. Na 500 m gaat u in het bos aan de 4-sprong
voor brug en bij wkp 44 R (46) met links de
Lingsforterbeek.
Negeer zijpaden. Steek
voorzichtig de doorgaande weg (Rijksstraatweg
/N271) en fietspad over en loop RD over de
bosweg. Na 100 m gaat u aan de 4-sprong bij wkp
46 L (53) de brug over en ga dan meteen R (pijl)
over het pad met rechts de beek. Voorbij links
gelegen kleine zandvlakte gaat u aan de Ysplitsing L het bospad omhoog. (U verlaat de
markeringen). Negeer zijpaadjes. Na 200 m gaat u
aan de omgekeerde Y-splitsing RD. Voorbij
infobord en slagboom gaat u RD (pijl) over de
parkeerplaats. Aan de T-splitsing bij wkp 53 gaat
u R (52) over de asfaltweg. Meteen daarna aan de
4-sprong bij wkp 52 gaat u RD (51/Leermarkt)
door de mooie bomenlaan.
3. Na 300 m, vlak voor de kruising en brug, gaat
u L over het graspad dat gelegen is tussen de
beek en sloot.
(In de zomer staan aan dit pad mogelijk brandnetels.
Is dat zo, steek dan de houten burg over en ga aan
de asfaltweg L (Barones van Wijmanstraat). Na circa
200 m gaat u bij wit houten hek en wkp 51 L (55) en
loop verder via twee houten bruggetjes RD. Bij het
achthoekig thuishuisje Ingaborg (1760) gaat u R. Ga
dan verder bij **** in dit punt)

Aan de 4-sprong bij brug gaat u RD. Negeer
zijpaadje links. Voorbij stuw gaat u aan de 4sprong R over het bospad. Na 30 m gaat u aan de
Y-splitsing L en na 10 m gaat u aan de T-splitsing
L over de houten brug. Aan de volgende Tsplitsing, met links het achthoekig thuishuisje
Ingaborg (1760) en picknickbank, gaat u R over
het brede grindpad langs de beek. ***** Aan het
eind voor het mooie omgrachte Kasteel Arcen
gaat u bij slagboom en wkp 55 R en volg dan RD
het klinkerpad langs het paaltje.
(Als u hier L gaat en dan meteen tegenover de
Tiendschuur (1713) R via brug de kasteelgracht
oversteekt dan komt u via de poort van de voorburcht
(1653) met de twee vleugels op een pleintje. Hier
heeft u bij dikke kastanjeboom en bij de ingang van
de kasteeltuin Arcen, die u beslist eens moet
bezoeken, een mooi zicht op het kasteel (1e helft 18e
eeuw). De voorburcht met duivenzolder staat op de
plek van een in 1646 verwoeste voorganger).
Volg het klinkerpad RD (Burg. van SoestJansbekenplein) over het plein met rechts het
MFA de Schans. Aan het eind van het klinkerpad
steekt u de doorgaande weg (Schans) over en
gaat u R over de parkeerplaats. Voorbij infobord
negeert u klaphek links.
4. Aan de 4-sprong bij wkp 50 gaat u RD (51)
richting Schanstoren en kanon. Loop links van
het kanon de stenen trap omlaag
(Het kanon en het gedeelte van de schanstoren (15e
eeuw) zijn een restant van een indrukwekkend
poortgebouw/tolhuis).
Beneden voor de passantenhaven Arcen gaat u R
over het klinkerpad langs de Maas. Na 100 m
gaat u bij zitbank R het kasseienpad en trap
omhoog. Boven in Arcen gaat u aan de Tsplitsing L. Aan de ongelijke 4-sprong, met links
het Arcener Bakhuys met heerlijke abrikozenvlaai
en IJssalon Clevers met lekker ijs, gaat u RD
(Maasstraat) met rechts het leuke Raadhuisplein
waarop
een
oude
hardstenen
openbare
waterpomp (begin 20e eeuw) staat en waar het
voormalig
gemeentehuis
(1950)
van
de
voormalige gemeente Arcen en Velden staat.

Voorbij huisnr. 15, einde Raadhuisplein, gaat u L
klinkerpad omlaag richting voet- fietsveer ArcenLottum. Beneden na trap gaat u R over het
klinkerpad met links de Maas. Na 300 m buigt het
klinkerpad rechts omhoog. Meteen daarna aan de
3-sprong bij zitbanken gaat u L (3) over de
grindweg, die een grindpad wordt. Na 10 m gaat
u L door het klaphek en volg het graspad langs
de Maas.
(Bij hoog water in de Maas kunt u het grindpad
blijven volgen).
5. 300 m verder gaat u voorbij klaphek L over het
grindpad, dat net verlaten heeft. Volg nu bijna 1
km de grindweg/pad RD met links de Maas. Aan
de 3-sprong bij wkp 48 gaat u RD (49) over de
asfaltweg.
(Het witte gebouw rechts is de Arcense Bierbrouwerij
Hertog Jan. Links ziet u het mooie torentje van de
Nicolaaskerk (circa 1500) in Broekhuizenvorst).
Na 100 m, waar de asfaltweg naar links buigt
richting (auto)veer Arcen – Broekhuizen, gaat u
bij wkp 49 RD (71) over de veldweg. Na 150 m
gaat u L via klaphek het struingebied in en loop
langs de Maas.
(U kunt hier ook de veldweg RD blijven volgen, die na
1 km naar rechtst buigt.
(Hier meteen voorbij populieren bosje, ziet u schuin
links voor u in Broekhuizen de H. Naam Jezuskerk
(1950), die aan het eind van de Tweede
Wereldoorlog volledig is verwoest).

Negeer het eerste klaphek rechts. U passeert een
stenen paal met Romeinse cijfers en 100 m verder
gaat u R door het klaphek en ga dan L over de
veldweg. Een eind verder buigt de veldweg naar
rechts. Aan de 3-sprong bij zitbank en eik gaat u
RD (fietsroute 55)/pijl over de smalle asfaltweg,
die drie bochten maakt. Negeer zijwegen.
(Waar na 150 m de asfaltweg naar rechts buigt,
passeert u de Jo stoel t. h. a. aan Jo die op 92 jarige
leeftijd is gestorven. Hier ziet u rechts vanaf links de
kerktorens
in
Lottum,
Broekhuizen
en
Broekhuizenvorst).
Na 500 m bij picknickbank, grote rotonde met
grote bloemen en wkp 71 gaat L (72) over het
twee richtingen fietspad.
(Hier hangt aan rechts staande muur een infobord
waar u meer te weten komt over Arcen).
Meteen daarna bij ANWB-wegwijzer steekt u bij
wkp 72 via oversteekplaats R (69) de doorgaande
weg over en ga dan R over het fietspad. Steek de
asfaltweg over en loop bij trafoaksten RD
(69/Roobeekweg) over de asfaltweg, die meteen
links omhoog buigt met rechts het huis met nr. 3.
Boven bij de garagepoorten van dit huis wordt de
asfaltweg een grindweg met links een leuk
optrekje. Vlak daarna waar de grindweg naar links
buigt, einde tuin aardig optrekje, gaat u R over
het smalle bospad. Aan de 4-sprong, met rechts
twee palen, gaat u L. Aan de T-splitsing gaat u R
over de asfaltweg en u komt weer bij de
Kloosterhoeve, de sponsor van deze wandeling,
waar u nog iets kunt eten of drinken.

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.
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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.

