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Tijdens deze vlakke en afwisselende wandeling wandelt u eerst langs het mooie kasteel van Arcen met de
bekende tuinen en een leuk stukje langs de Maas. Dan door de bossen naar het natuurgebied
Ravenvennen waar u tussen enkele fraaie vennen doorloopt. Tijdens de terugweg door de bossen van de
Leeremarksche Heide passeert u ook nog enkele mooie vennen. Een groot gedeelte gaat over onverharde
zandpaden langs mooie heidegebieden. Neem zelf proviand mee. Onderweg staan voldoende zitbanken.
Bij de herberg is een fijn terras.
GPS-afstand 12800 m, looptijd 2.35 uur en hoogteverschil 11 m.
Startadres: Hotel-Restaurant Arcense Herberg, Lingsforterweg 49, Arcen.
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573 ARCEN 12,8 km
1. Met uw rug naar de herberg steekt u de
doorgaande weg over en gaat u R over het
fietspad. Na 50 m gaat u L over de bosweg langs
huisnr. 50. Aan de 5-sprong bij wandelknooppunt
(wkp) 67 gaat u R (65) (geel-rood). Let op! Na
ruim 50 m gaat u bij bordje ”Opengesteld” R
(pijl/geel-rood) over het smal bospaadje. Na 400
m voorbij afsluitboom komt u aan de grote
rotonde, die u bij wkp 65 RD (54) moet
oversteken.
(Dus steek de bosweg over en ga L over het fietspad.
Steek 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. mooi zicht op het kasteel (1e helft
18e eeuw). De voorburcht met duivenzolder staat op
de plek van een in 1646 verwoeste voorganger).
Voorbij het kasteel gaat u meteen L (rood) met
links de kasteelgracht. Aan de 3-sprong gaat u
RD (rood) verder langs de gracht. Na ruim 100 m
passeert u rechts de Wymarse Molen/
graanbranderij de Ijsvogel.
(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)

2. 200 m verder gaat u R door het houten klaphek
en volg RD (pijl) het graspad. Vlak voor de Maas
gaat L (groen/geel-rood/pijl) en volg het pad langs
de Maas. (Rechts ziet u de kerktoren van Lottum).
Na 500 m gaat u aan de 3-sprong bij wkp 57 L (62/
(groen) het pad omhoog. Bij houten klaphek gaat
u R naar het fietspad. U moet naar het aan de
overkant gelegen bos.
(Dus steek het fietspad en de 2 rijbanen over en loop
RD naar het bos).
Het pad buigt naar links en ga dan bij afsluitboom
RD (groen/geel-rood) over het bospad. Aan de Tsplitsing voor sloot gaat u R (groen) over de
bosweg. Aan de 3-sprong bij afsluitboom gaat L
(groen/pijl) de sloot over en ga dan meteen bij
afsluitboom, bordje “Opengesteld” en wkp 62 R
(61) over het graspad. Voorbij de volgende
afsluitboom gaat u aan de kruising aan de
bosrand bij sloot RD door de mooie bomenlaan.
3. Aan de asfaltweg gaat u bij wkp 61 L (32). Na
500 m gaat u aan de kruising bij bord
“Ravenvennen” en wkp 32 R (30/geel-rood) over
de bosweg. Voorbij witte afsluitboom gaat u aan
de 3-sprong bij wkp 30 RD (27) over de zandweg.
Let op! De weg loopt door een stuk bos en waar
het bos aan de linkerzijde eindigt, gaat u bij
bordje “Opengesteld” L (dit is even voorbij bordje
ruiterroute 61) over het pad langs een open
heidegebied. Voorbij het heidegebied gaat u R
(geel/ruiterpad) over de zandweg. Aan de kruising
loopt u RD (geel/geel-rood) langs een groot
weiland. Voorbij het weiland gaat u aan de Tsplitsing bij afsluitbomen R. Bij zitbank bij
prachtig ven gaat u bij bordje “Opengesteld” L
over het pad. Na 30 m gaat u aan de 3-sprong,
met boom in het midden, L (wit).
4. Aan de T-splitsing voor heidegebied gaat u L
(wit). Aan de ruime kruising gaat u R (wit). U
passeert een zitbank, een mooi pauzeplekje na
6,7 km. Aan de 3-sprong gaat u bij wkp 11 L
(12/groen/wit). Aan de volgende 3-sprong bij
houten hek gaat u R (pijl/wit). Na 100 m loopt u L
via
houten
klaphek
het
natuurgebied
Ravenvennen binnen en loop dan tussen de twee
vennen door.
(In 2011 kreeg het 386 ha. grote natuurgebed de
Ravenvennen, dat uit met uit bomen begroeide
duinen en de vele vennen omringd door naald- en
loofbomen bestaat, van De Vlinderstichting de status
‘Libellenreservaat”).

Meteen voorbij overhangende boom gaat u L
langs een berk. Vlak daarna, vlak voor volgende
ven, gaat u R. U passeert nog enkele mooie
vennen. Negeer zijpaadje met houten planken
rechts. Het pad buigt nu dus links terug naar de
bosrand. Ga aan het eind door het klaphek en ga
meteen R (groen) over het bospad langs de heide.
U passeert nog een prachtig ven.
5. Aan de kruising van boswegen gaat u R
(groen). Let op! Na bijna 100 m waar de bosweg
naar rechts buigt, loopt u RD tussen de houten
paaltjes door over het graspaadje. Aan de brede
bosweg, bestaande uit twee paden, gaat u R
(pijl/rr 83). Volg hiervan het rechtse fietspad.
Aan de 3-sprong bij bosrand en bordje “fietspad”
gaat u L langs de bosrand. Bij afsluitboom buigt
de weg naar links. Aan de kruising bij
picknickbank gaat R over de bosweg/fietspad.
Volg de asfaltweg langs een huis. Bij afsluitboom
en bordje “Opengesteld” gaat u L over de
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bosweg. Volg dit bospad RD langs enkele grote
vennen. Aan de asfaltweg gaat u R.
6. Aan de T-splitsing met de Hanikerweg gaat u L
langs huisnr. 47 en volg de mooie bomenlaan.
Aan de kruising bij 2 afsluitbomen gaat u bij de
witte afsluitboom RD de bosweg omhoog. Aan de
ongelijke 4-sprong neemt u de tweede weg R
(rr/geel/pijl). Na 100 m buigt de weg naar links en
meteen daarna gaat u aan de kruising R over het
smalle bospad. Voorbij afsluitboom steekt u de
brede grindweg over en loopt u RD over de
bosweg langs een zitbank. Volg geruime tijd de
bosweg. Negeer zijpad links. Aan de kruising bij
bordje “Grondwaterbeschermingsgebied” loopt u
RD. Aan de volgende kruising bij 2 afsluitbomen
gaat u L. Negeer zijpaden. Aan de ruime 5sprong bij wkp 67 gaat u RD (45). (Dus de tweede
weg van rechts langs de afrastering). Aan het eind
gaat u R terug naar de herberg, de sponsor van
de wandeling waar u binnen of op het terras nog
iets
kunt
eten
of
drinken.
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