
Het wapen van Arcen. 

Het wapen van Arcen is afgeleid van een oud schepenbankzegel van Arcen uit 

1420, maar wat waarschijnlijk al in de 13e eeuw werd gebruikt. Als randschrift 

vermeldt het zegel SIG[ILLUM] SCABINORUM DE ARSEN (zegel van de 

schepenen van Arcen) Dit zegel is waarschijnlijk gebaseerd op een 

poortgebouw dat gelegen heeft op de plaats van de huidige Schanstoren. 

Tijdens archeologisch onderzoek in de 80er jaren van de vorige eeuw kwam 

de fundering van een kleine halfronde toren en twee aansluitende stukken 

muurfundering in het zicht. Er wordt aangenomen dat deze halfronde 

torenfundering een onderdeel vormde van een poort die geflankeerd werd door 

twee ronde torens. Het zegel vertoont een gedekt poortgebouw met zijtorens, allemaal voorzien van 

borstwering. Aan weerszijden van de torens is nog een uitgebouwd torentje zichtbaar. Het wapen 

onder het poortgouw van dit zegel is dat van de Heren van Arcen van het 

geslacht van Buren (ca. 1330-1450). In een later zegel is dit vervangen door 

het wapen van de Heren van Arcen uit het geslacht van Gelder. De 

afbeelding van dit zegel werd ook gebruikt als onderdeel van het 

gemeentewapen van de voormalige gemeente Arcen en Velden in 1889. 

Het gemeentewapen kende aanvankelijk voornamelijk Arcense elementen 

die al voorkwamen op de schepenzegels. Het betrof dat oude poortgebouw 

met zijtorens en het wapenschild van de Heren van Gelder. Velden werd slechts 

vertegenwoordigd door de symbolische korenaren die naar 'velden' moesten verwijzen. In 1977 werd 

het wapen veranderd en kreeg Velden een prominentere plaats binnen het wapen met een eikentak 

met vijf bladeren en twee eikels. Nu dit gemeentewapen niet meer 

in gebruik is, omdat we bij de Gemeente Venlo zijn ingelijfd 

vonden wij het aan de tijd om het oude Arcense wapen weer in ere 

te herstellen. We hebben een ontwerp gemaakt, uiteraard zonder 

de verwijzing naar Velden in het wapen, maar enkel en alleen het 

Arcense (gestileerde) poortgebouw. Onder het poortgebouw, dat 

komt uit het Arcense wapen van 1889 en is gebaseerd op het 

eerste schepenbankzegel, staat het woord Arcen. Ook hebben we 

een vlag ontworpen met ditzelfde poortgebouw op een veld van 

de Arcense kleuren geel en blauw.   


