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Tijdens deze gemakkelijke maar zeer afwisselende wandeling is er veel te zien!  U wandelt eerst een leuk stukje 
langs de Maas en door het dorp en dan loopt u een flink stuk langs het kabbelende Lingsforterbeekje tot bij de 
parkeerplaats (Alternatief startpunt). Via kronkelende bospaadjes steekt u dan via vlonderpad de Fossa Eugenia 
over, een kanaal dat de Spanjaarden in de Tachtigjarige Oorlog wilden aanleggen. Even verder passeert u dan 
het fort Hazepoot dat hier vroeger gelegen heeft. Na weer een stuk door de bossen en langs de Lingsforterbeek 
bereikt u de een uitkijktoren waar u mooi uitzicht heeft op het grote ven Straelens Schuitwater. Op de heide 
passeert u het schitterende ven Gelders Vlies en dan loopt u naar het doolhof De Groote Doolgaard. Aan het eind 
passeert u het imposante Kasteel Arcen.  Aan het eind of halverwege komt u bij de bakkerij met heerlijk gebak en 
vers belegde broodjes.  U kunt ook starten op de parkeerplaats aan de Lingsforterweg en dan na 7 km pauzeren 
bij de bakkerij.  In de zomer kan een graspad in punt 3 flink begroeid zijn, doe lange broek aan. U kunt voor dit 
pad het beschreven alternatief lopen. 

 

Startadres: Arcener Bakhuys, Schans 2, Arcen.  Tel: 077-4731164.  Geopend: ma-vr 08.30 tot 18.00 uur, za 
08.00 tot 17.00 uur, zo 11.00 tot 17.00 uur.  Parkeer op de parkeerplaats Schans 23 Arcen (de tweede parkeerplaats 
aan de linkerzijde) en loop L het dorp in. Als deze vol is parkeer dan op de grote parkeerplaats voor het kasteel en 
loop dan R het dorp in naar de bakkerij 
 

Startadres: Parkeerplaats bij zitbank, infobord en café, Lingsforterweg 133, Arcen. Ga dan verder bij **** in 
punt 3.  Het café is meestal gesloten.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,91 km  2.25 uur  32 m 54 m 
 

 
 

1208. ARCEN  10,9 km 
 

Vanaf de parkeerplaats gaat u L (Schans) over de klinkerweg het dorp in. Vlak voor het Raadhuisplein komt 
links bij het Arcener Bakhuys. 
 

1. Met uw rug naar de ingang van de bakkerij gaat 
u R. Meteen voorbij huisnr. 8 gaat u R het 
klinkerpad omlaag.   
 

(U kunt hier ook RD blijven lopen. Na 100 m bij 
kanon en een restant van de schanstoren (15e eeuw) 
gaat u R het trappenpad omlaag. 
 

(Het is een restant van een indrukwekkend 
poortgebouw/ tolhuis. Zie infobord bij schanstoren).  
 

Beneden bij haventje gaat u R over klinkerpad met 
links de Maas. Ga nu verder bij **** in dit punt). 
 

Aan de T-splitsing voor de Maas gaat u R over het 
klinkerpad. **** Bij het fiets- voetgangersveerpont 
en wandelknooppunt (wkp) 78 gaat u RD (48) 
verder over het klinkerpad met links de Maas.   
 

(Een eindje verder ziet u voor u in de verte de 
Nicolaaskerk (circa 1500) in Broekhuizenvorst).   
 

Na 200 m, voorbij het stalen kunstwerk “Arcen-
Lomm-Velden”, gaat u R het klinkerpad R 
omhoog richting aardig optrekje.   
 

(Het kunstwerk is een herinnering aan de voormalige 
gemeente Arcen en Velden, die uit deze drie kernen 
bestond. Elk blad symboliseert een van de kernen. In 
de drie kernen staan vrijwel identieke kunstwerken).  
 

Steek de doorgaande weg (Maasstraat) en loop 
RD over de klinkerweg.  
 

(Na 30 m passeert u rechts een wit huis, raad eens 
welk huisnr. dit heeft…).   

Aan de 4-sprong gaat u RD (Wal) met rechts de 
Petrus en Pauluskerk.   
 

(Als u hier R gaat dan komt u bij de grote Mariaklok 
daterend uit 1681. De vorige kerk, waarvan delen uit 
het 1e kwart van de 16e 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). 
 

Aan de 3-sprong gaat u verder RD (Op de Hor). 
 

(Meteen links (nr. 5) passeert u een overblijfsel van 
het voormalig H. Hartklooster (1882-1951) van de 
Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid die o.a. 
lesgaven aan de tegenovergelegen school (nu 
woningen)).   
 

Negeer zijwegen. Na 200 m aan het einde van de 
weg steekt u de Baronnes van Wijmarstraat over 
en loop RD over smalle pad. Steek meteen daarna 
het bruggetje over en loop RD.  Meteen daarna 
aan de 4-sprong gaat u L met rechts afrastering. 
Bij trafokast gaat u R (rood) over de asfaltweg 
door de platanenlaan. Na 300 m gaat u aan de 
kruising bij wkp 52 RD (53).    
 

2. Let op! Na 30 m gaat u meteen voorbij het 
pannenkoekenrestaurant en bij groot infobord en 
wkp 53 L (rood/46/M) met rechts de parkeerplaats. 
Bij afsluitboom en groot infobord volgt u RD 
(rood/pijl/M) het bospad.  
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Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong R/RD 
omhoog. (U verlaat de wandelmarkeringen). Na 100 
m aan de 3-sprong L het pad omlaag. Let op!  
Meteen daarna gaat u R en steek dan precies RD 
de zandvlakte over. Aan het eind van de 
zandvlakte gaat u L richting rood houten huis. 
Aan de T-splitsing gaat u R met links het rode 
houten huis en links beneden de Lingsforterbeek. 
Na 150 m steekt u L (rood/pijl/M) via smal ijzeren 
bruggetje de beek over. Meteen na het bruggetje 
gaat u de kruising bij wkp 46 R (44) over de 
bosweg met rechts het beekje.  Via 
oversteekplaats steekt u voorzichtig de 
doorgaande weg over en loop RD (rood/M) over 
het bospad. Negeer zijpaden en volg RD het pad 
met rechts beneden het Lingsforterbeekje.   
 

3.  Na bijna 400 m gaat u aan de kruising bij brug 
en wkp 44 RD (40) verder langs de beek. Na 500 
gaat u aan de T-splitsing bij wkp 40 (39) de brug 
over. Meteen na de brug gaat u L over het 
graspad met links de beek. Na 250 m gaat u L de 
brug over en ga R over het pad met rechts de 
beek. 
 

(In de zomer kan het pad flink begroeid zijn en door 
braamstruiktakken moeilijk te belopen zijn. Is dit zo, 
loop dan na de brug RD de graft omhoog. Boven 
gaat u R over de brede grasstrook met links een 
akker. U loopt nu parallel aan de beneden gelegen 
beek en het slecht te belopen pad.  Ga dan verder bij 
de volgende zin). 
 

Na bijna 200 m gaat u op de hoek van de bosrand 
L over het graspad met links een sloot/greppel en 
rechts de bosrand. Aan de T-splitsing gaat u R 
over de veldweg.  
 

(Even verder ziet u links vakantiepark Resort Arcen).  
 

Steek na 500 m de doorgaande weg 
(Lingsforterweg) over en ga L over het fietspad. 
Na 150 m steekt u via oversteekplaats de 
doorgaande weg, die hier naar rechtst buigt, weer 
over. Meteen daarna bij infoborden, zitbanken en 
wkp 37 gaat u bij trafokast R (73) over de 
parkeerplaats (alternatief startpunt) **** en ga dan 
voor het café (nr. 133), waar twee lindenbomen 
voor staan, L (pijl/blauw/Walbeckerweg) over de 
doodlopende weg. (Het café is meestal gesloten).    
 

4. Na bijna 100 m gaat u het tweede bospad R 
(blauw) omhoog. (Dit is tegenover het witte huis (nr. 
1). Negeer boven zijpad links richting 
waarnemingspost, die onderdeel was het fort 
Hazepoot, waar u straks langs komt. Volg RD het 
slingerende bospad met links van u een land- 
verdedigingswal (heuveltje). Aan de T-splitsing 
bij grote akker gaat u R (blauw/pijl/M) over de 
veldweg, die een bosweg wordt. Aan de 3-sprong 
bij afsluitboom gaat u RD (blauw/pijl/M) over het 
bospad. Negeer zijpad rechts en 50 m verder 
steekt u via vlonderpad het Fossa Eugenia kanaal 
over, waarvan hier nog de contouren van te zien 
zijn. 
 

(De Fossa Eugeniana is een 17e eeuws 
onvoltooid kanaal tussen de Rijn en de Maas. Tijdens 

de Tachtigjarige Oorlog heeft de Spaanse 
landvoogdes Isabella Clara Eugenia, dochter van 
Filips II, geprobeerd het kanaal aan te leggen. Om de 
Staatse Hollanders te treffen wilden de Spanjaarden 
een kanaal aanleggen tussen Rijn en Maas. De 
Rijnscheepvaart van de Hollanders zou daardoor 
getroffen worden ten gunste van Antwerpen. De 
aanlag van dit kanaal was bijzonder ingewikkeld. De 
werken aan het 50 km lange gedeelte tussen Rijn en 
Maas werden in 1626 gestart, maar nooit voltooid. 
Enkele resten ervan zijn in het landschap bewaard 
gebleven). 
 

Boven aan de 3-sprong gaat u R (pijl/M/blauw) 
met rechts beneden het begroeide voormalig 
kanaal. Aan het eind van het kanaal gaat u 
beneden aan de 4-sprong bij zwerfsteen RD het 
steile bospaadje omhoog. (U verlaat de 
wandelmarkeringen).  
 

(Als u hier R gaat, dan komt u na 25 m bij de 
sluis/bruggetje waar u mooi uitzicht heeft op het nooit 
voltooide kanaal).  
 

5. Na 50 m gaat u boven voor grote kuil L over het 
verhoogde pad dat meteen naar rechts buigt.  
 

(U loopt nu over de wal van het fort Hazepoot dat hier 
in de kuil lag en dat moest dienen als 
verdedigingswerk van de Fossa Eugeniana).   
 

Na 30 m buigt het pad schuin links omlaag. 
Beneden aan de T-splitsing gaat u R 
(rood/blauw/M).  Vlak voor de doorgaande weg in 
Lingsfort gaat u R (rood/pijl/M) over de berm. 
Meteen daarna voorbij huisnr. 140 steekt u de 
doorgaande weg over en gaat u R (rood/pijl) over 
het fiets- tegelpad.  
 

(U steekt hier weer de begroeide Fossa Eugenia 
over).  
 

100 m na de brug gaat u L (rood/blauw/pijl/M) 
over het bospad.  Negeer na 150 zijpaadje links 
en omhoog.  
 

(Als u hier L het paadje omhoog loopt, dan komt na 
40 m bij een zitbank, een leuke pauzeplek).  
 

Het pad loopt omhoog en wordt een pad door de 
bosstrook met links aan de bosstrook de 
contouren van het kanaal. Aan het einde van het 
“kanaal” buigt het pad naar links en dan naar 
rechts. Boven aan de 3-sprong bij afsluitboom 
gaat u R (rood/pijl/M/geel-rood) het bospad 
omlaag.  Negeer een eind verder zijpad links. Aan 
de 3-sprong bij wkp 36 gaat u RD (35/rood).  
 

(U wandelt hier over de grenslijn met links Duitsland).   
 

6. Na 300 m verlaat u het bos. Circa 10 m voor 
brug gaat u R (rood/pijl/geel-rood/M) over het 
graspad dat meteen naar rechts buigt met links 
het Lingsforterbeekje/boerderij en rechts de 
contouren van het kanaal.  Vlak voor houten hek 
steekt u L via smal bruggetje het beekje over en 
volg het graspad met rechts het begroeid beekje. 
Voorbij klaphek gaat u aan de 3-sprong bij wkp 35 
R/RD (34/M/rood) over het gras langs de beek of 
over de smalle asfaltweg door de essenlaan.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kanaal_(waterweg)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maas
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Na 500 m komt u bij een uitzichttoren, zitbank en 
infobord, een mooie pauzeplek.  
 

(Op de uitkijktoren heeft u prachtig uitzicht over het 
Straelens Schuitwater een geliefde plek van vogels).  
 

Meteen daarna gaat u aan de T-splitsing bij wkp 
34 R (79/rood/M/geel-rood) over de asfaltweg. Na 
100 m gaat u bij wkp 79 L (67/rood) over het 
zandpad. Negeer zijpaadjes. Na 200 m gaat u aan 
de T-splitsing R (rood/geel/pijlM).  Na 30 m gaat u 
aan de 4-sprong L (pijl/M).  Aan de 3-sprong gaat 
u RD (pijl/M).  Negeer zijpaadje links en loop 
verder RD (pijl/M) door het heidegebied. 200 m 
verder passeert u een zitbank, een genietplekje 
met prachtige uitzicht over het Gelders Vlies ven. 
Vlak daarna buigt het pad naar rechts (M/pijl).  
Aan de 3-sprong gaat u L over het brede bospad. 
(U verlaat de wandelmarkeringen). Aan de kruising 
bij afsluitboom gaat u RD.   
 

7. Aan de kruising bij bord “Grondwater-
beschermingsgebied” gaat u R over de bosweg.  
Negeer zijpaden. Na 500 m gaat u aan de ruime 6-
sprong bij afsluitboom RD (rood) het bospad 
omhoog. Aan de T-splitsing gaat u L (groen) 
verder omlaag.  
 

(Na 100 m komt u bij zitbank en infobord met info 
over het rechts gelegen labyrint De Groote 
Doolgaard, het restant van een zogenaamd 
wallendoolhof. Archeologisch onderzoek heeft 
uitgewezen dat het doolhof in ieder geval dateert van 
voor 1805, mogelijk zelfs uit het begin van de 18e 
eeuw en dat het de oudst bekende doolhof van 
Nederland is. Een eind verder passeert u een 
infobord in het Nederlands).   
 

Circa 10 m voorbij deze zitbank gaat u R over het 
dieper gelegen pad dwars door het labyrint. Aan 
de kruising gaat u R over het bospad Na 100 m 
gaat u aan de 3-sprong bij wkp 66, infobord en 
zitbank L (65/rood/groen) over het bospad.   
 

(Na 50 m passeert u links de ingang van een 19e 
eeuwse ijskelder. Uit de bevroren kasteelgracht van 
Kasteel Arcen werd ijs gehakt dat vervolgens 
opgeslagen werd in de 3 m diepe kelder. De kelder 
werd afgesloten door 2 kleine deuren achter elkaar 
om warmte buiten de deur te houden. Verder werd de 
kelder geïsoleerd met aarde en werden bomen 
geplant rondom om schaduw te bieden. De ijskelder 
is gerestaureerd door Stichting het Limburgs 
Landschap en in de deur is een vlieggat aangebracht 

zodat de kelder nu als slaapplek voor vleermuizen 
gebruikt kan worden. In heel Nederland zijn nog maar 
3 ijskelders intact zoals deze). 
 

Voorbij afsluitboom gaat u aan de T-splitsing R 
(rood/groen/pijl) over de brede grindweg. Let op! 
Bij groen en rood wandelmarkeringspaaltje gaat u 
L over het bospaadje. Meteen daarna steekt u via 
oversteekplaats de voorrangsweg over met 
rechts de rotonde met het hoge kunstwerk ’t 
Lange Heck. Bij wkp 54 loopt u RD (55/M/ 
groen/rood) over het twee richtingen fietspad 
langs het plaatsnaambord Arcen. Na 250 m 
passeert u bij de kasteelgracht het prachtige 
kasteel Arcen.  
 

(Als u tegenover de Tiendschuur (1713) L 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).   
 

Aan de 4-sprong bij witte afsluitboom en wkp 55 
gaat u R (51) over de grindweg gelegen tussen 
slootjes. Voor het prachtige achthoekig 
theehuisje Ingaborg (1760) gaat u L en via het 
tweede bruggetje steekt u de Lingsforterbeek 
over. Aan de 4-sprong bij wkp 51 gaat u RD 
(50/Koestraat) over de klinkerweg door het oude 
gedeelte van Arcen. Negeer zijwegen.  
 

(Aan de ongelijk 4-sprong bij wegwijzer en 
fietsenzaak ziet u rechts hoe hoog het Maaswater 
hier stond op 24-3-1993). 
 

Aan de T-splitsing met rechts het Raadhuisplein 
waarop een oude hardstenen openbare 
waterpomp (begin 20e eeuw) staat, komt u bij het 
Arcener Bakhuys, de sponsor van deze 
wandeling, waar u op het terras of binnen in de 
leuk ingericht zaak nog iets kunt eten of drinken. 
Proef beslist de abrikozenvlaai want hier mee is 
bakker Hans Nederlands kampioen geworden! 
Ook de belegde broodjes zijn heerlijk!  Hans of 
het personeel vernemen graag wat u van de 
wandeling vindt.  
 

 

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.   

 


