
Met deze drie toppers 
ontdek je Arcen en omgeving! 
Mooie wandelroutes zijn 
voor je samengesteld  
door de inwoners. 
Zo weet je zeker dat je 
geen enkel mooi plekje 
in Arcen mist! 

 winter
fonkel
wandel
tochten

Ontdek nog meer in Arcen en

maAk kans op mooie prijzen

Scan de Qr-cOde

Natuur lijkt zo vanzelfsprekend, 

ze is er altijd en vraagt niks. 

Maar de natuur is kwetsbaar.  

En daarom is het zo geweldig 

dat jij goed voor de natuur 

zorgt, zoals zij dat voor jou doet. 

Geweldig dat je je lege verpak-

king mee terug neemt, niks 

vernielt en alles goed achterlaat. 

Voor jouw volgende bezoek,  

de volgende bezoeker en voor 

de volgende generatie.

Ontdek
Arcen

Deel jouw foto
op social media 
#visitnoordlimburg
#winterfonkeltime



Topper 1

RONDJE ARCEN

Een leuke, afwisselende wandeling voor het hele 

gezin! Langs de Maas wandel je richting de Hertog 

Jan Brouwerij met aan de overkant de gezellige 

Hertog Jan Proeverij. 

Het hoogste punt van deze wandeling is de Zwarte 

Berg. Op 25 meter hoogte heb je prachtig uitzicht 

over het Maasdal. Door de bossen en via het 

gerestaureerde thee huisje en de Kasteeltuinen 

Arcen kom je weer in het centrum van Arcen. Hier 

wacht er een ijsje van Clevers op je! Of drink een 

drankje op het terras van Alt Arce met uitzicht op 

de Maas of bij ’t Zoete Genot op het Raadhuisplein!

Afstand 5 km (45 - 60 minuten) 

Knooppunten

50 • 56 • 55 • 54 • 52 • 53 • 46 • 47 • 48 • 78 • 50

Topper 2
WANDELING NAAR  
NATIONAALPARK DE MAASDUINEN

Langs de Maas en de veerpont Arcen - Broekhuizen 

loop je deze heerlijke wandeling richting het 

Nationaal Park de Maasduinen. Het verrassendste 

Nationaal Park van Nederland! Je vindt er echte 

duinen en als je goed zoekt schapen! 

Op weg terug naar Arcen loop je over de Boerenhei 

en langs de Rode Beek. Deze Rode Beek voert het 

water naar de watermolen waar het graan gemalen 

wordt voor Graanbranderij de IJsvogel. 

Via de Zandhoeksebrug ben je via Kasteeltuinen 

Arcen weer terug in het gezellige centrum van 

Arcen waar de terrassen van restaurant Sjef en de 

Oude Hoeve je opwachten.

Afstand 13,5 km (3 uur) 

Dit is geen knooppunten route, bewegwijzerd met 

route 3 bordje. 

Topper 3

TUSSEN MAAS EN GRENS 

Een mooie, afwisselende wandeling met het voor- 

malig vestingstadje Arcen als start- en eindpunt. 

Het eerste deel van de tocht loopt via het centrum 

van Arcen door de bossen langs de Kasteeltuinen 

Arcen richting vakantiepark Klein Vink. Pas op 

loslopende schapen en wilde paarden! 

 

Je loopt langs oude grindwinningen waar de natuur 

met behulp van Limburgs Landschap in haar oude 

glorie is hersteld. Het laatste stuk van de tocht gaat 

via de Hertog Jan Brouwerij en de gezellige Hertog 

Jan Proeverij langs de Maas terug naar het gezellige 

centrum van Arcen.

Afstand 11 km (2,5 uur, afkortingen zijn mogelijk) 

Knooppunten

50 • 51 • 52 • 53 • 45 • 42 • 39 • 40 • 41 • 43 • 69 • 72 •  

71 • 49 • 48 • 78 • 50


