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Tijdens deze gemakkelijke boswandeling is er veel te zien.  Na een leuk stukje langs de Maas wandelt u over een 
mooie grasdijk naar het schitterende Kasteel Arcen met slotgracht. Dan duikt u de bossen in en passeert u een 
fraai ven met zitbank, een genietplekje.  U struint geruime tijd door de bossen van Landgoed Arcen en dan 
wandelt u langs de Lingsforterbeek. Via verrassende paadjes komt u weer in Arcen.  
 
 

 
Startadres: Raadhuisplein 11, Arcen.  Tel:077-4733000. Parkeer op de parkeerplaats Schans 23 Arcen (de 
tweede parkeerplaats aan de linkerzijde).  Als deze vol is parkeer dan op de grote parkeerplaats voor het kasteel 
en loop dan R het dorp in naar Clevers IJssalon. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

7,95 km  1.45 uur  23 m  31 m 

http://www.wandelgidslimburg.com/
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1184. ARCEN  7,9 km 
 

Vanaf de parkeerplaats loopt u L (Schans) over de weg het dorp in tot bij het startpunt. 
 
1. Met uw rug naar de ingang van huisnr.11  gaat 
u L met rechts het Raadhuisplein waarop een 
oude hardstenen openbare waterpomp (begin 20e 
eeuw) staat en waar het voormalig gemeentehuis 
(1950) met het leuke torentje van de voormalige 
gemeente Arcen en Velden staat. Voorbij huisnr. 
15, einde Raadhuisplein, gaat u L klinkerpad 
omlaag richting voet- fietsveer Arcen- Lottum. 
Beneden na trap gaat u L over het klinkerpad met 
rechts de Maas. Meteen daarna bij het fiets- 
voetveer Arcen-Lomm en wandelknooppunt (wkp) 
78 gaat u RD. Negeer voorbij achterterras van 
Clevers IJssalon kasseien- trappenpad links 
omhoog. Negeer 150 m bij haventje trappenpad 
links omhoog     
 

(Via dit trappenpad kunt u L even omhoog lopen naar 
de het kanon en de rijksmonumentale Schanstoren.  
 

De schanstoren is een restant van de vestingwerken 
van Arcen en dateert uit de 15e eeuw. Het is een 
zogenaamde traptoren, die destijds onderdeel was 
van een veel grotere verdedigingstoren. In 1635 
raakte de toren bij een belegering zwaar beschadigd, 
waarna hij nooit werd teruggebracht in de originele 
staat).  
 

Meteen daarna gaat u L het klinkerpad omhoog.  
Aan de 3-sprong bij wkp 50 gaat u R (56) over het 
zandpad. Na 10 m gaat u vlak voor groot infobord 
R (pijl) via klaphek het weiland in en ga dan L 
over het graspad over de dijk. Voorbij klaphek 
steekt u de doorgaande weg over en ga dan bij 
wkp 56 L (55) met rechts de kasteelgracht/ 
kasteltuin. 
 

(Rechts ziet u hier de gerestaureerde Wymarse 
Watermolen/graanbranderij de Ijsvogel die gevoed 
wordt door de Lingsforterbeek. De molen behoorde 
tot de bezittingen van het toenmalig kasteel Arcen, 
dat aan de Maas stond en dat tijdens het Beleg van 
Venlo in 1646 werd verwoest.  
 

De huidige molen werd gesticht in 1677. In 1856 had 
de molen twee onderslagraderen: een voor de 
oliemolen en een voor de korenmolen die in het 
gebouw gevestigd waren. In 1944, aan het eind van 
de Tweede Wereldoorlog, werd de molen zwaar 
beschadigd.   
In 1978 kwam de molen evenals het kasteel en de 
kasteeltuinen in het bezit van de Stichting Het 
Limburgs Landschap.  
 

In 1990 werd de vervallen watermolen gerestaureerd. 
In de molen bevindt zich de graanbranderij "De 
IJsvogel", specialist in het vervaardigen van 
streekproducten zoals aspergelikeur, blauwe bessen 
likorette, fruitsaplikorettes en moserde.     
 

De molen en de branderij zijn van april t/m okt. tegen 

betaling te bezoeken. Bij een rondleiding of 

bezichtiging kan men de twee ambachten, molenaar 
en stoker aanschouwen) 
 

Aan de 3-sprong gaat u R (Kasteellaan) met 
rechts de kasteelgracht.  
 

(Hier heeft u een mooi zicht op Kasteel Arcen).   
 

Aan de 4-sprong bij witte slagboom en wkp 55 
gaat u R (54) en u passeert de ingang van het 
kasteel.   
 

(Als u hier 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). 
 
2. Vlak voor rotonde gaat u bij wkp 54 RD (65) 
over het fietspad. Steek de voorrangsweg over en 
na 5 m gaat u R (rood/groen) over het bospaadje. 
Aan de brede bosweg gaat u L. Meteen daarna 
gaat u aan de 3-sprong bij afsluitboom R (pijl 67) 
over het bospad, dat u geruime tijd RD volgt. Na 
bijna 500 m gaat u aan de T-splitsing R (rood). 
Aan de kruising bij afsluitbomen neemt u de 
tweede weg L (geel). (U verlaat de 
wandelmarkering).  Negeer zijpaden. Na bijna 600 
m gaat u aan de kruising bij bord 
“Grondwaterbeschermingsgebied” gaat u L.  Aan 
de volgende kruising bij afsluitbomen gaat u RD.  
Aan de T-splitsing gaat u R.  Het pad buigt naar 
links met rechts het prachtige ven Gelderse Vlies, 
waar een zitbank staat.    
Aan de 3-sprong gaat u RD (pijl) over het 
zandpad. Bij de volgende 3-sprong RD (pijl).  
 

3. Aan de T-splitsing gaat u L (geel/ruiterroute) 
over het pad.  Aan de volgende T-splitsing bij 
afgezaagde boomstronk gaat u L (rr 91/ 
geel/rood).  Aan de kruising gaat u RD (rr91/geel).  
Negeer zijpaadjes. Aan de T-splitsing gaat u R (rr 
91).  Aan de kruising met smal bospaadje gaat u 
RD (geel-rood).  Aan de 3-sprong gaat u RD (pijl).  
Aan de ruime 5-sprong bij witte afsluitboom en 
wkp 67 neemt u de tweede grindweg R (45).   
Steek de doorgaande weg (Lingsforterweg) over 
en loop RD (pijl) over de asfaltweg. Na 50 m gaat 
u bij afsluitboom RD (pijl) over de bosweg.  Na 30 
m gaat u aan de 3-sprong verder RD (pijl).  
Negeer zijpaadjes.  
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Aan de 3-sprong bij markeringspaal “Arcen” gaat 
u RD omhoog.  Op de zandheuvel gaat u L 
omlaag.   
 

4. Aan de kruising bij liggende boomstammen 
gaat u RD (geel/rood) het bospaadje omhoog.  
Boven op de heuvel gaat u aan de 3-sprong L.  Na 
50 m steekt u de grindweg over en loopt u RD 
(geel/rood) het pad omhoog.  Aan de 3-sprong   
gaat u RD.  Negeer zijpaadjes. Aan de T-splitsing 
gaat u L (pijl/geel-rood).  Negeer na 30 m zijpad 
rechts.  U steekt via brug de Lingsforterbeek 
over. Aan de kruising bij wkp 44 gaat u L (46) met 
links de beek.  Negeer zijpaadje rechts.  Steek 
voorzichtig de doorgaande weg 
(Rijksstraatweg/N271) over en loop bij bord 
“Arcen” RD (rood/pijl) over de veldweg met links 
de beek.  Aan de kruising bij wkp 46 gaat u L (53) 
de brug over en ga dan R (pijl) over het pad met 
rechts de beek.  Voor rood huis buigt het pad 
links het bos in. Aan de 3-sprong bij rood paaltje 
gaat u RD. (Links ziet u een zandvlakte). Negeer 
zijpaadje rechts. Aan de ruime 3-sprong gaat u 
RD (pijl).   
5. Aan het eind gaat u bij afsluitboom en infobord 
RD over de parkeerplaats. Bij infobord gaat u aan 
de T-splitsing bij wkp 53 R (52). Aan de kruising 
bij wkp 52 gaat u RD (51/Leermarkt) door de 

prachtige platanenlaan. Vlak voor de brug gaat u 
L over het graspad gelegen tussen beek en sloot.  
Steek na bijna 100 m R de brug over. Aan de 3-
sprong loopt u RD (Op de Hor) het dorp in.  Aan 
de 3-sprong gaat u RD.  Voorbij voormalig 
klooster (nr. 5) gaat u aan de 3-sprong voor de 
Petrus en Pauluskerk (1958-1959) L (Wal)  
  

(De vorige kerk, waarvan delen uit het eerste kwart 
van de 16de eeuw stamden, werd aan het einde van 
de Tweede Wereldoorlog verwoest. Tussen eind nov. 
1944 en begin maart 1945 lag Arcen onder hevig 
Engels artillerievuur. Dorp en kerk hadden zwaar te 
lijden onder de beschietingen. Op 9 dec.1944 stortte 
de torenspits in en enige tijd later een deel van het 

schip). 
 

Voorbij de kerk gaat u bij het plein R (Burg. 
Gubbelsplein).   
 

(U passeert links in een betonnen constructie 
geplaatste Mariaklok, welke vanwege een scheur niet 
meer bruikbaar was. De klok dateert uit 1681).  
 

Aan de T-splitsing voor huisnr. 7 gaat u L 
(Kerkstraat). Na bijna 100 m ziet op het 
Raadhuisplein rechts weer het startpunt. 
 

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.   


