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Tijdens deze vlakke en afwisselende grenswandeling wandelt u eerst een mooi stuk langs de Maas. Dan
door de bossen en langs een meer naar een prachtig natuurgebied met enkele fraaie vennen (Verboden
voor honden). Hier staan ook enkele zitbanken om te picknicken. De terugweg gaat een stuk over Duits
grondgebied en loopt door bossen, velden en een stukje langs de Lingsforterbeek. Neem zelf proviand
mee, na 8,5km komt u bij de vennen. Aan het eind is een mooi achterterras met prachtig uitzicht over de M
maas.

GPS-afstand 13800 m, looptijd 2.55 uur en hoogteverschil 20 m.
Startadres: Clevers IJssalon Arcen, Raadhuisplein 11, Arcen.
U kunt parkeren op de parkeerplaats bij de Schanstoren. (Schans 23, Arcen). Met uw rug naar de parkeerplaats
gaat u L langs de doorgaande weg naar Ijssalon Clevers.
U kunt ook starten aan de Brandemolen 59 in Arcen. U kunt dan na bijna 9 km pauzeren bij Clevers
Ijssalon. Rechts naast huisnr. 49 en tegenover kippenren is een mooie parkeerplek. Met uw rug naar de
parkeerplek gaat u R. Negeer zijwegen. Start dan na 100 m bij **** in punt 3.
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601 ARCEN 13,8 km
1. Vanaf de parkeerplaats gaat u L (Schans). Na
200 m aan de 4-sprong bij wegwijzer en het
Raadhuisplein in het centrum van Arcen komt u
meteen links (nr. 11) bij Clevers ijssalon. Met uw
rug naar de ingang gaat u L met rechts het
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.
(Als u wilt, kunt u meteen links door het klaphek gaan
en door de beemden lopen. 300 m verder komt u
weer via klaphek op het grindpad).
Volg nu 1,2 km de grindweg/pad RD met links de
Maas. Aan de 3-sprong bij wandelknooppunt
(wkp) 48 gaat u RD (49) over de asfaltweg.

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. Negeer zijpaadjes. Aan de Tsplitsing gaat u R (geel-rood) over de asfaltweg,
die een grindweg wordt die naar links buigt.

Na 1 km buigt de veldweg naar rechts.

3. Na 300 m gaat u aan 4-sprong L (geelrood/pijl/Arcen-route) over het bospad. Aan de Ysplitsing gaat u R (geel-rood/pijl/Arcen-route)
omhoog. Negeer zijpaadjes en blijf het dalende en
stijgende smalle pad RD volgen met links de
grote camping Klein Vink. Na 400 m aan de Tsplitsing waar u voor u door de bomen een grote
plas ziet, gaat u R (geel-rood/pijl). Na 250 m gaat
u aan de ongelijke 4-sprong bij wkp 68 RD
(44/Arcen-route/geel-rood/pijl) over het middelste
pad. (Dus het tweede pad van rechts). Na bijna 400
m gaat u aan de kruising RD (Arcen-route/geelrood/pijl) over het bospad dat na 150 m naar
rechts buigt. Aan de T-splitsing in de buurtschap
Brandemolen gaat u L over de asfaltweg. (U
verlaat hier de Arcen, geel-rood en pijl route).
Meteen daarna **** bij ruiterknooppunt 92 gaat u
aan de Y-splitsing L (Brandemolen/ruiterroute 93)
en volg 1 km de rustige smalle asfaltweg met na
300 m links van u het natuurgebied Dorperheide.
Negeer zijpaden.

2. Aan de 3-sprong bij zitbank en eik gaat u RD
(fietsroute 55) over de smalle asfaltweg, die drie
bochten maakt. Negeer zijwegen.

(Na 700 m ziet u links een van de plassen, die in de
jaren 60 van de vorige eeuw zijn ontstaan door zandgrindwinning
in
het
huidig
natuurgebied
Dorperheide).

(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).

4. Steek voorbij lange loods de doorgaande weg
(Dorperheideweg) over en loop RD (Grensweg)
over de grindweg met links park Maasvallei waar
Oost
Europese
seizoenarbeidsmigranten
verblijven.

Voorbij de ingang van het park Maasvallei buigt
de grindweg naar links. Negeer zijpad rechts en

loop RD het bos in. Na 100 m passeert u
grenspaal 496 en 496A.

(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.
(150 m verder, 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. U kunt hier via
klaphek weer door de beemden te lopen. Na 700 m
voorbij stenen paal en op de hoogte van de kerk van
Broekhuizen neemt u het tweede klaphek rechts en u
komt weer op de veldweg).

(U loopt nu precies over de grenslijn van Duitsland en
Nederland).
Aan de kruising bij verbodsbord gaat u L. Negeer
zijpaden. Na 200 m bij breed ijzeren hek gaat u
scherp R door het rechtse smalle hek in het hek
(hek weer sluiten) en loop de grindweg omlaag.
(Beneden passeert u een schuilhut met zitbanken).
Vlak voorbij de schuilhut gaat u aan de 4-sprong
R over het pad door het berkenbos met even
verder links de grote visvijver genaamd
Grenswater.
(Als u hier aan de 4-sprong RD loopt, dan komt u bij
een zitbank die aan de grote visvijver, een
voormalige grindgroeve staat. Als u hier aan de 4sprong even L loopt, dan ziet u nog enkele fraaie
plassen, gelegen in natuurgebied Dorperheide).
Na 400 m, einde pad/plas, loopt u het trappenpad
omhoog.
5. Boven gaat u R over de grindweg. (U passeert
even verder rechts een zitbank). Aan de kruising
bij woning loopt u RD over het bospad richting
Walbeck en u loopt Duitsland binnen. Aan de 3sprong RD. Aan de kruising bij wegwijzer gaat u
R (In den Honnen) over de bosweg richting
Arcen. Negeer zijpad links. Aan de kruising loopt
u RD met rechts de bosrand en links een akker.
Aan de kruising bij waterzuiveringsinstallatie
“Kläranlage Walbeck” gaat u RD (In den Honnen)
over de asfaltweg en u loopt het Duitse dorp
Waldbeck
binnen.
Negeer
doodlopende
klinkerweg links. Waar vlak daarna de asfaltweg
bij huisnr. 3 naar links buigt, gaat u R over de
doodlopende veldweg met rechts afrastering/tuin.
(Na 200 m passeert u links een zitbank). Na ruim
400 m, aan het eind van de afrastering van
gewaskwekerij, gaat u aan de kruising RD over
het bospad en u loopt Nederland binnen. Negeer
zijpaadje links. Aan de 3-sprong gaat u RD (pijl/M)
over de bos- grindweg.
6. Steek bij woning en wkp 41 de doorgaande weg
(Dorperheideweg) over en loop RD (40/M) over de
veldweg. Negeer zijpad rechts. Aan de Y-splitsing
in het bos gaat u L (pijl/M). Vlak daarna aan de
omgekeerde Y-splitsing gaat u RD/L. Vlak daarna
aan de 3-sprong gaat u R. Meteen daarna aan de
volgende 3-sprong voor brug gaat u bij wkp 40 en
infobord R (44) over het pad met links het
Lingsforterbeekje. Na 500 m gaat u aan de
kruising bij wkp 44 in infobord L (42) en via brug
steekt u het Lingsforterbeekje over en volg RD
(rood/geel-rood) het bospad. Negeer vlak daarna
zijpad links en loop RD (rood). Vlak daarna gaat u
R (Arcen-route/geel-rood) over het smalle
bospad. (U verlaat hier de wandelmarkeringen van
de pijl en rood). Negeer zijpaden.
(U loopt hier door natuurgebied Zwarte Berg, een
beboste stuifduin).
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Na 500 m gaat u aan de grindweg R. Vlak daarna
steekt voorzichtig bij wkp 45 de voorrangsweg en
asfaltweg over en loop RD (53) de asfaltweg
omlaag en u loopt Arcen binnen. Bij rechts bij
infobord staand wkp 53 gaat u verder RD (52).
Meteen daarna aan de 4-sprong bij wkp 52 gaat u
RD (51/Leermarkt) door de platanenlaan. Na 300
m, meteen voorbij huisnr. 2, gaat u bij trafokast L
over het pad. Na bijna 100 m gaat u aan de 4sprong R omhoog en ga dan meteen boven voor
houten brug L over het smalle pad met rechts
beneden het Lingsforterbeekje links beneden
een sloot.
(In de zomer staan aan dit pad mogelijk brandnetels.
Loop dan aan de 4-sprong RD met rechts de sloot en
even verder links volkstuintjes. Ga dan verder bij ^^^^
in dit punt).
(U kunt ook de houten burg oversteken en ga dan
aan de asfaltweg gaat u 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!)
^^^^ Bij het achthoekig thuishuisje Ingaborg
(1760) gaat u L en **** ga dan meteen aan de
asfaltweg R met rechts een beekje/sloot en links
de grote parkeerplaats. Aan het eind van de
parkeerplaats gaat u R over de grindweg. Vlak
daarna aan de T-splitsing gaat u L. Steek meteen
daarna bij wit hek, wkp 55 en kasteelgracht de
klinkerweg over en ga R.
(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. mooi zicht op het kasteel (1e helft 18e
eeuw). De voorburcht met duivenzolder staat op de
plek van een in 1646 verwoeste voorganger).
Meteen daarna bij ijzeren paaltjes steekt u bij
wegwijzer via brug de Lingsforterbeek over en
volg het klinkerpad RD (Burg. van SoestJansbekenplein) met rechts het MFC de Schans.
Bij school loopt u RD over het klinkerpad langs
de doorgaande weg.
(Links aan de overkant van de weg ziet u een kanon
en een restant van de schanstoren (15e eeuw), een
restant van een indrukwekkend poortgebouw/tolhuis).
Aan de 4-sprong bij wegwijzer en Raadhuisplein
komt u meteen links weer bij Clevers ijssalon,
sponsor van de wandeling, waar u binnen of op
het mooie achterterras met prachtig uitzicht op
de Maas lekker ijs of iets anders kunt eten en
drinken. Er is een grote keuze uit heel veel
soorten ijs. De ijssalons van Clevers zijn niet
voor niets een begrip in de regio. Het personeel
verneemt graag wat u van de wandeling vindt.

blz 4 van 4
Auteur: Jos Wlazlo
Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden
gekopiëerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

