Welkom op
Landgoed Arcen

Deze wandelingen
worden u gratis
aangeboden door
Kasteeltuinen Arcen
en Het Limburgs
Landschap.
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Kruising Lange Heg
en Lingsforterweg,
5944 BB Arcen

Landgoed Arcen
Het eeuwenoude Landgoed Arcen ontstond rond Kasteel Arcen en heeft een rijke
historie. In de vorige eeuw ontstonden bij het kasteel de bijzondere Kasteeltuinen
Arcen. Die zijn een bezoek meer dan waard. Het omringende landgoed biedt variatie
en heeft veel sporen uit het verleden die u zelf kunt ontdekken.

Rijke natuur
De gevarieerde bossen met oude eiken, de vlinderrijke bosranden met kleine
ijsvogelvlinders en de stuifduinen zijn op zich al genoeg variatie voor een heerlijke
ontspannen middag. De ook aanwezige bloemrijke stroomdalgraslanden van de
Barbara’s Weerd bij de Maas en het uitzicht vanaf de uitkijktoren over de vennen
en natte kleurrijke graslanden van het Straelens Broek maken het landgoed tot
een topwandelgebied bij uitstek.

Doolhof
‘Den Dalgert’ is een van de oudst bewaarde doolgaarden en hoorde
bij Kasteel Arcen. Het werd in 2014 bij toeval op een hoogtekaart
ontdekt. Met maar liefst 2,5 km padlengte behoort het ook tot een
van de grootste van Europa. Na eeuwenlang een verborgen bestaan
te hebben gekend, is het doolhof weer hersteld en te beleven.

Fort Hazepoot
Tegen de Duitse grens ligt Fort Hazepoot, een uit aarden wallen
17e eeuwse fortificatie met als doel het kanaal Fossa Eugeniana,
dat aangelegd zou worden tussen de Maas en Rijn, te verdedigen.
Het kanaal werd weliswaar een grote mislukking, maar zowel
de Fossa als het fort zijn op Landgoed Arcen in volle omvang te
bewonderen.

Beschermers weten meer!
In het 416 pagina dikke ‘Uit en thuis bij Het Limburgs
Landschap’ kunt u nog veel meer lezen over
Landgoed Arcen, de Inaborg, de Wymarsche
watermolen en over het kasteel, net als over
die andere 80 natuurgebieden en 22 erfgoedlocaties
van Het Limburgs Landschap. U ontvangt het boek
als welkomstcadeau bij een donateurschap
[€ 22,50 per jaar] van Het Limburgs Landschap.

www.limburgs-landschap.nl

