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Maas, Lingsforterbeek en Landgoed Arcen
We maken een mooie, afwisselende wandeling in Limburg rond het voormalige
vestingstadje Arcen. Op het eerste deel van de tocht lopen we langs de Maas. De
verruigde graslanden direct langs het water zijn door het Limburgs Landschap
opengesteld. We mogen er vrij struinen, als het water tenminste niet te hoog staat. De
route vervolgt langs de randen van park Klein Vink naar de buurtschap Brandemolen. We
komen in het bos bij de Lingsforterbeek die we verderop ook nog enkele keren zullen
tegenkomen. De beek ontspringt als Grensbeek in de buurt van Venlo, op de grens met
Duitsland en mondt bij Arcen uit in de Maas. Het tweede deel van de route gaat door
Landgoed Arcen. De licht heuvelachtige bossen hier zijn kenmerkend voor de
langgerekte gordel Maasduinen tussen Mook en Venlo. Op de oude stuifzandkoppen
staat nu voornamelijk aangeplant grove dennenbos. Aan de rand van het gebied zien we
het Straelens Schuitwater, een groot ondiep water dat in 2011 werd hersteld. We keren
terug naar Arcen, waar we langs de bekende Kasteeltuinen komen en via een kort rondje
door het fraaie centrum weer bij de bushalte of parkeerplaats arriveren.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de bushalte Maasstraat ga je bij knooppunt 50 rechtsaf naar de Maas,
Burgemeester Linderspromenade. Voor de Maas rechtsaf, een klinkerpad. Aan het eind
meebuigen naar rechts en kort daarna bij bankjes linksaf. Je verlaat Arcen, nu een
onverhard pad. Dit pad blijf je steeds volgen. Het gaat over in asfalt en even daarna op
een driesprong met een weg naar rechts (richting Hertog Jan Brouwerij en Proeverij) ga
je rechtdoor richting pont. Waar het asfalt naar links buigt naar de pont, ga je rechtdoor,
een karrenspoor langs de Maas. Dit steeds blijven volgen en aan het eind meebuigen
naar rechts tussen de velden. Op een driesprong met een pad naar rechts ga je
rechtdoor. Het wordt een asfaltweg. Deze weg met bochten blijven volgen tot je uitkomt
bij een rotonde en knooppunt 71. Hier ga je linksaf over het fietspad en even daarna bij
de fietswegwijzer en knooppunt 72 rechtsaf de voorrangsweg oversteken.

2. Aan de overkant van de weg rechtsaf over het fietspad. Voorrangsweg oversteken en
rechtdoor de Roobeekweg in. Kort daarna met de asfaltweg meebuigen naar links. Je
passeert huisnummer 3 aan je rechterhand. Daarna wordt het een onverhard pad. Waar
dit pad naar links draait, ga je schuin rechts het bos in. Je hebt aan je rechterhand een
hek van gaas. Op kruisinkje rechtdoor. Aan het eind rechtsaf (linksaf voor restaurant
Kloosterhoeve), stukje asfalt. Alweer snel onverhard. Het wordt dan een brede bosweg.
Nu neem je het eerste pad naar links langs een paaltje 'Arcen Maasduinen'. Waar je de
vakantiehuisjes recht voor je ziet, hou je bij diverse markeringen rechts aan. Dit
heuvelachtige paadje met aan je linkerhand zicht op Klein Vink blijven volgen.

3. Het paadje buigt van het park af en even daarna aan het eind bij diverse markeringen
en recht voor je een grote waterplas ga je rechtsaf. Dit pad rechtdoor volgen, dus pad
naar links negeren. Doorlopen tot een splitsing bij knooppunt 68 en hier neem je het
meest linkse pad richting knooppunt 69. Dit pad steeds blijven volgen, zijpaadjes
negeren. Je komt bij de rand van twee grote plassen aan je linkerhand op de hoek van
een hek van prikkeldraad. Hier hou je even rechts aan en dan loop je verder met aan je
linkerhand dat hek van prikkeldraad. Doorlopen tot een kruising. Hier ga je linksaf langs
een bordje van Limburgs Landschap. Bij de bosrand met dit pad meebuigen naar rechts.
Je komt uit bij een asfaltweg.

4. Hier ga je rechtsaf. Nu neem je de eerste weg linksaf, Nieuwe Ervenweg. Het asfalt
gaat over in een onverharde weg. Je komt bij knooppunt 44 op een kruising voor een
brug over de Lingsforterbeek. Hier ga je linksaf richting knooppunt 40 langs de beek aan
je rechterhand. Je passeert verderop aan je linkerhand een ander diepgelegen water.
Aan het eind bij knooppunt 40 ga je rechtsaf de brug over. Nu neem je het eerste brede
pad linksaf, bij een paal met rode kop. Dit pad loop je helemaal uit tot een asfaltweg in
Lingsfort. Daar steek je schuin rechts over en dan loop je weer het bos in langs een
bordje van Limburgs Landschap bij knooppunt 38. Op een schuine kruising bij knooppunt
77 rechtdoor langs een slagboom en een bordje van Limburgs Landschap. Op een
kruising rechtdoor. Je komt bij een open plek in het bos. Waar dit pad naar rechts draait,
ga je linksaf, een zanderig pad over een opengekapte vlakte. Aan het eind rechtsaf. Even
voor een heuveltje ga je linksaf bij markeringen, een zanderig pad. Dat pad blijven volgen
tot een slagboom en knooppunt 79.

5. Daar op de asfaltweg met voor je een lange waterplas ga je rechtsaf. Op een Ysplitsing bij knooppunt 34 rechts aanhouden (aan je linkerhand uitkijktoren), een brede
halfverharde weg. Je loopt even in en verderop langs de bosrand. Waar deze weg een
bocht naar links maakt, ga je rechtsaf langs een witte afsluitboom van het Limburgs
Landschap het bos in. Bij knooppunt 33 neem je het eerste pad naar links. Een pad naar
rechts negeren, rechtdoor. Het pad na ruim 500 meter met een bocht naar rechts volgen.
Een pad naar links negeren, rechtdoor, nu grassig bospad. Aan het eind van dit pad ga je
linksaf. Je passeert verderop een bord 'Einde Grondwaterbeschermingsgebied'. Je
passeert een slagboom en je komt uit op een brede halfverharde weg.

6. Hier ga je rechtsaf en je negeert direct een pad naar rechts. Met deze weg
meebuigen naar rechts. Even verder bij een picknickbank meebuigen naar links. Hierna
neem je het eerste pad naar rechts langs een houten slagboom en een bordje
'Opengesteld', een smaller bospaadje. Op driesprong met een pad naar links ga je
rechtdoor, paal met lichtgroene kop. Je komt op een splitsing van vier paden, hier ga je
linksaf. Kort daarna op een Y-splitsing rechts aanhouden. Het pad met een bocht naar
rechts volgen. Aan het eind bij knooppunt 66 linksaf. Doorlopen tot het eind. Je passeert
daar een slagboom en komt uit op een brede bosweg met fietspad. Hier ga je rechtsaf.
Vlak voordat je uitkomt bij een voorrangsweg ga je bij paaltjes met groene en rode kop
linksaf naar het fietspad.

7. Daar steek je de drukke voorrangsweg over en je volgt het fietspad rechtdoor richting
Arcen. Je loopt Arcen binnen. Verderop wordt het een tegelpad en daarna een klinkerpad
voor voetgangers. Je passeert kasteel Arcen. Op een kruising bij knooppunt 55 rechtsaf
langs een slagboom van Limburgs Landschap, een breed onverhard pad in de richting
van een koepel. Aan het eind bij die koepel linksaf over een bruggetje en even daarna
nog een bruggetje over. Je komt bij knooppunt 51 uit op een asfaltweg. Hier oversteken
en rechtdoor de Koestraat in. Nu neem je de tweede weg rechtsaf, Wal. Je loopt richting
kerk. Voor de kerk linksaf, Burgemeester Gubbelsplein. Aan het eind linksaf. De
Kerkstraat gaat over in Raadhuisplein. Daarna rechtdoor, Schans. Even verder ben je
weer terug bij de bushalte en parkeerplaats.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
Arcen, bushalte Maasstraat.
Parkeren
Parkeerplaats aan de Schans in Arcen, ter hoogte van Schans 23, 5944 AE Arcen. Vanaf
de parkeerplaats ga je linksaf naar de bushalte. Alternatieve parkeerplaatsen: bij kasteel
Arcen aan de Lingsforterweg en op het Burg. Gubbelsplein bij de kerk.
Openbaar vervoer
Bushalte Maasstraat, lijn 83 van/naar station Venlo, alle dagen 2 x per uur.
Lengte van de wandeling
14 km.
Horeca onderweg

In Arcen diverse horeca. Even van de route af Café De Hertog Jan Proeverij,
http://www.hertogjanproeverij.nl/. Met pont naar Broekhuizen en daar café-restaurant Het
Maaspaviljoen, http://www.maaspaviljoen.nl/. Hotel-Restaurant Rooland,
http://www.hotelrooland.nl/pages/v23508/restaurant.html. Restaurant de Kloosterhoeve
op het terrein van Roompotpark Klein Vink.
Percentage verhard-onverhard
10%-90%.
Kasteeltuinen Arcen: Deze wandeling kun je mooi combineren met een bezoek aan de
bijzondere kasteeltuinen van Arcen. Zie http://www.kasteeltuinen.nl/nl/home.

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-arcen/15534/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling; opmerkingen en
aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl welkom.

Rob Wolfs. Lopen door landelijk Limburg. € 14,95, ISBN: 978-90-78641-48-3. In deze
wandelgids rekent Rob Wolfs af met het vooroordeel dat Noord- en Midden-Limburg
slechts gebieden zijn waar je doorheen moet rijden om in Zuid-Limburg te komen. In 18
prachtige routes laat hij zien dat het de moeite loont om eerder uit te stappen. Kuier door
pittoreske plaatsjes in het Maasdal en ontdek de wouden rond de Limburgse meren. Een
onontdekte wereld waar de schaapsherderin haar schapen hoedt en menig café over
een duimendikke bierkaart beschikt. Een lofzang op landelijk Limburg. De gids is
verkrijgbaar via de (internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl

