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Ten we 
Ten oosten van Geilenkirchen ligt in de gemeente Jülich het rustige dorpje Barmen. Het ligt in een prachtig 
dal van de Rur en nabij de Barmener Baggersee. Tijdens deze gemakkelijke wandeling wandelt u via  bosje 
naar Haus Overbach en via paadjes naar het mooie Schloss Kellenberg. Na een leuk stuk langs het beekje 
de Mühlenteich wandelt u geruime tijd langs de kabbelende Rur.  Via mooi hellingbos komt u in het stadje 
Linnich waar u bij een Konditorei kunt pauzeren.  U wandelt een flink stuk terug langs de Rur en dan loopt 
u naar de afgelegen Pickartzhof. U steekt de meanderende Rur over en in Barmen gaat u via een graspad 
naar de Barmener Baggersee. U wandelt helemaal om het meer heen met mooie doorkijkjes en dan komt u 
snel bij de Biergarten waar u tegen vriendelijke prijzen nog iets kunt eten of drinken. Er is ook een overdekt 
gedeelte. De grindpaadjes zijn ook bij nat weer goed te belopen.  In de wandeling zit een kort paadje van 10 
m door hoog struikgewas/bloemen waar tussen enkele braamstruiken staan of u daarvoor in de zomer een 
lange broek moet aandoen mag u zelf beslissen.  Het is een verrassend mooie wandeling met aardig wat 
fotomomenten. U kunt de route inkorten tot 14 km maar dan mist u wel het rondje om het mooie meer. U 
kunt wel na 14 km naar de Biergarten lopen om even te pauzeren en dan nog de lus om het meer lopen.  

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Startpunt: Biergarten Barmen – An der Alten Schule,  Tuchbleiche 1,  Barmen – Jülich.  Tel:0049-
2461621888.  Geopend: van Pasen tot half oktober. Woensdag t/m zaterdag vanaf 14.00 uur, zondag vanaf 
11.00 uur.  (In de straat zijn parkeerplaatsen en aan de vlakbij gelegen kruising is een grote parkeerplaats). 
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

16,71 km  3.45 uur  27 m  74 m 
 

 
 

1144. BARMEN (Jülich)  16,7 km – 14 km 
 

1. Met uw rug  naar het terras gaat u R. Aan de 
kruising bij wegwijzer en rechts de grote 
parkeerplaats gaat u RD (Auenweg) richting 
Koslar/Jülich. Meteen daarna  gaat u aan de 3-
sprong R langs huisnr. 64.  Aan de T-splitsing, 
met rechts het kunstwerk “Mai-club Barmen”  
gaat u L langs huisnr. 4. Let op! Tegenover 
huisnr. 1 en 20 m voordat de asfaltweg naar links 
buigt, gaat u bij bord Naturschutzgebiet R over 
het smalle bospad met rechts een tuinschutting. 
Aan de 3-sprong gaat u L met links van u een 
greppel. Aan de T-splitsing bij zitbank en voor 
gracht gaat u R.  
 

(Voor u ziet u een schoolgebouw. Even verder ziet u 
links het gebouw “Haus Overbach”, dat in 1341 voor 
het eerst werd genoemd als Rittersitz.  In 1918 werd 
het gebouw gekocht door de congregatie van de 
Oblaten van Sint Franciscus van Sales, die er tot 
1981 een gymnasium/internaat  voor jongens van 
maakte. Sinds 1981 is het een genomineerd 
gymnasium voor zowel jongens en meisjes).   
 

Aan de 3-sprong bij kunstwerk ”paraplu’s” (2018) 
gaat u bij bord Naturschutzgebiet R over het 
bospad.  Aan de asfaltweg in Barmen gaat u L en 
via brug steekt u meteen het riviertje genaamd 
Mühlenteich over. Na 10 m gaat u R (Oelmühlens 
Gasse) over het voet- grindpad.  Aan de asfaltweg  
gaat u L.   
 

2. Na 25 m meteen voorbij huisnr. 27 gaat u R (X) 
over het volgende voet- grindpad. U steekt weer 
de Mühlenteich over. Aan de kruising bij brug en 
voor de ingang van Schloss Kellenburg, een 
15e/16e eeuwse waterburcht met dikke muren en  

torens, gaat u RD verder over het grindpad.   
100 Meter verder  passeert u links de 
Kellenberger Mühle (watermolen), die dateert uit 
rond 1500.  
 

(Het huidige gebouw stamt uit 1784. De korenmolen 
was tot 1963 in bedrijf. Vlakbij de in 2009 vernieuwde 
stuw is nog in het gebouw het vervallen waterrad te 
zien. De watermolen ligt aan de gegraven brede 
molenbeek Mühlenteich).  

Na 300 m gaat u aan de kruising bij twee grote 
platanen RD en u passeert meteen links het 
schuin liggende stenen Nullandt kruis (1681).   
 

(Als u hier aan de kruising L gaat, dan komt u na 250 
m bij de kleine begraafplaats van Schloss Kellenburg. 
Na de brug over de molenbeek neemt u het rechtse 
pad, dat na 200 m naar rechts buigt. Vlak daarna 
komt u via houten hekje bij begraafplaats die prachtig 
verscholen ligt in het bos. Ze is omzoomd door een 
muurtje van gestapelde natuurstenen. Op het 
kerkhofje liggen enkele grafstenen van het 
Reichsgräfliches Geschlecht von und zu 
Hoensbroech – Kellersberg). 
 

Na geruime tijd gaat u aan de T-splitsing voorbij 
afsluitboom en zitbank en bij brug R over de 
asfaltweg. Na 10 m gaat u bij wegwijzer schuin L 
de grindweg omlaag richting Hückelhoven/ 
Linnich en volg het pad dat even verder langs de 
Rur loopt. Negeer zijpaden en blijf het pad met 
rechts de Rur 1,3 km RD volgen.  
 

(De circa 165 km lange Rur  ontspringt in de 
Belgische Hoge Venen en stroomt bij Roermond 
onder de naam Roer in de Maas).  
 

Bij smalle asfaltweg gaat u RD en loop (bukken) 
onder de betonnen brug door.  
 

(U kunt voor de brug ook L de asfaltweg omhoog 
lopen. Aan de 3-sprong gaat u RD verder omhoog. 
Ga dan verder bij **** in dit punt). 
 

Na de brug gaat u meteen L de smalle asfaltweg 
omhoog. **** Boven bij wegwijzer gaat u RD over 
de betonplatenweg richting Rurdorf.    
 

3. Na bijna 50 m, waar de weg naar rechts buigt,  
gaat u R (X) over het smalle bospad en u passeert 
meteen een stuk vangrail. Na 100 m wordt het pad 
een breder bospad.  Na 250 m gaat u scherp L het 
bospad omhoog. (Dat is 50 m voor bruggetje).  Vlak 
daarna gaat u aan de 3-sprong bij stuk vangrail  
R het bospad omhoog. Negeer na 200 m stenen 
trappenpad  rechts omlaag richting zijriviertje van 
de  Rur en loop dan het pad omhoog.  

tel:0049-2461621888
tel:0049-2461621888
https://www.biergarten-barmen.de/
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Na 300 m gaat u aan de kruising bij houten brug, 
stuk vangrail en verbodsbord L het stenen 
trappenpad met leuning omhoog. Boven gaat u R 
het pad omhoog met rechts afrastering van 
begraafplaats.  Aan de T-splitsing bij 
kastanjeboom gaat u R met rechts de 
begraafplaats en u loopt Linnich binnen. Bij 
ingang kerkhof buigt de weg naar links. Aan de T-
splitsing (voorrangsweg) gaat u R over het 
trottoir omlaag.  Negeer zijwegen.  
 

(U passeert o.a. het Rathaus (64) met daar 
tegenover het grote gebouw van de voormalige 
politieschool (nr. 51) en even verder het St Jozef 
Krankenhaus).  
 

Na 400 m gaat u voorbij huisnr. 43 aan de 
kruising R (Ostpromenade) over de klinkerweg. 
Volg nu de klinkerweg die een haakse bocht naar 
links maakt. (U gaat in de haakse bocht dus niet L 
de trap omlaag). Bij de ingang van de St. 
Martinuskerk, met het prachtige houten retabel 
(altaar) uit 1520, gaat u RD over het kasseienpad 
en loop dan even verder de trappen omlaag.    
 

4. Beneden gaat u R omlaag.  
 

(Hier beneden tegenover trappenpad ligt Konditorei 
Schrapper met heerlijk gebak. U kunt er ook belegde 
broodjes en koffie/thee krijgen).   
 

Na bijna 50 m steekt u de Mühlenteich over.  
 

(Hier ligt links het Deutsches Glasmalerei Meuseum).  
 

Negeer zijwegen. Na 400 m steekt u via brug de 
Rur over. Let op! Meteen na de brug gaat u 
scherp L de stenen trap omlaag.  
 

(Als u hier de 30 m RD loopt, dan komt u bij 
café/bäckerei  Büsch met terras. De bakkerij is 
gehuisvest in het pand van supermarkt Edeka en is 
alle dagen open van 7 tot 21 uur Zondag tot 17 uur. 
Ze hebben er ook lekker gebak en ook belegde 
broodjes en koffie). 
 

Beneden gaat u L (3 x bukken) onder de brug 
door en volg dan het graspaadje met rechts de 
Rur.  
 

(Even verder passeert u rechts het kunstwerk 
“Vissen” dat hier is neergezet door de 
Frauenstammtisch Linnich).  
 

Vlak daarna gaat u vlak voor stalen kabels L over 
het graspad. Boven aan  de T-splitsing voor groot 
bedrijfsgebouw gaat u R over de grindweg door 
de lange bomenlaan met rechts beneden de Rur. 
Na 700 m gaat u aan de Y-splitsing R omlaag en 
volg het brede pad langs de Rur.  (U verlaat hier de 
bomenlaan). Na 500 m  passeert u bij zitbank 
rechts een grote waterval in de Rur. Steek de 
asfaltweg over en loop RD over het pad met 
rechts nog steeds de Rur. Negeer zijpaden en 
volg nu 1,5 km het pad, dat bijna aan het einde bij 
brug naar links buigt, langs de Rur   
 

(Na 700 m steekt u een bruggetje over waar u links 
mooi zicht heeft op een poel/vijver).   
 

5. Aan de 4-sprong gaat u L over de smalle 
asfaltweg. Voorbij schuilhut en sportveld buigt de 
weg naar links. 
 

(Als u tegenover de schuilhut R over de 
parkeerplaats/pad gaat, dan komt u meteen bij een 
zitbank, een genietplakje. Hier heeft u prachtig zicht 
op een meander van de Rur waar meestal 
watervogels te zien zijn).  
 

Aan het eind van het sportveld buigt de asfaltweg 
naar rechts. Na 300 m, waar asfaltweg naar rechts 
buigt, negeert u veldweg links. 100 m verder, 
waar de asfaltweg naar links buigt, gaat u R (J3) 
over het graspad met even verder rechts de 
bosrand. Let op! 20 m voor asfaltweg gaat u R 
door de soms begroeide greppel en volg dan RD 
het graspad met rechts de bosrand en links  
akkerland.  
 

(Links in de verte ziet u windturbines en het dorpje 
Tetz).  
 

Het pad buigt bij de bosrand naar links. Vlak 
daarna gaat u aan de T-splitsing R over de smalle 
asfaltweg door het bos. Bij de witte Pickartzhof 
buigt de asfaltweg naar links. Aan de 3-sprong, 
waar de asfaltweg naar links buigt, gaat u bij 
verbodsbord R over de grindweg. Aan de 3-
sprong bij bord Naturschutzgebiet en wandel- en 
fietsbord gaat u R de grindweg (even) omlaag. Via 
houten brug steekt u de meanderende Rur over. 
Negeer zijpaden en blijf het grindpad RD volgen.   
 

6. Na 600 m gaat u in Barmen aan de T-splitsing L 
langs huisnr. 53. Aan de 3-sprong gaat u RD 
(Tuchbleiche). Meteen voorbij huisnr. 12 gaat u L 
over het graspad.  
 

Degene die 14 km loopt of degene die eerst even wil 
pauzeren, gaat  hier RD (150 m) naar de Biergarten.   
 

Na bijna 100 m gaat u voorbij dijk RD over het 
graspad dat op sommige plekken licht begroeid 
is. Let op! Na 500 m, 10 m vóór beekje, gaat u R 
over het  circa 10 m lange paadje door het hoge 
struikgewas/bloemen  
 

(Op enkele plekken kan een  braamstruik staan, 
wees dus voorzichtig. Eigenlijk valt het best mee om 
dit stukje te lopen).  
 

Aan het eind van het pad gaat u L en via 
bruggetje steekt u een zijbeekje van de Rur over 
en volg RD het pad. Na 150 m bij links gelegen 
grasland komt u bij Barmener See. Volg nu het 
brede pad langs het meer en even verder loopt u 
tussen de Rur en het meer door. Een eind verder, 
10 m voorbij bord “Naturschutzgebiet”, kunt u R 
een paadje omlaag lopen naar een op palen 
staande vogeluitkijkhut met zitbanken.   
 

(Hier in de hooggelegen hut heeft u mooi uitzicht over 
de Barmener See, een voormalig grindgat dat is 
teruggegeven aan de natuur. Het wordt bevolkt  door 
allerlei soorten watervogels en door o.a. bevers. Hier 
in de vogeluitkijkhut heeft u mooi uitzicht op het 
vogeleiland dat midden in het meer ligt. Een gedeelte 
van het meer dient ook voor waterrecreatie). 
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7. Vlak daarna  aan de 3-sprong bij infobord gaat 
u RD (X/J2).  Na 500 m gaat u bij infobord en 5 m  
vóór de 3-sprong bij wegwijzer/fietsknooppunt R 
over het smalle bospad. Negeer zijpaadjes 
richting meer. Na bijna 500 m gaat u aan de 
betonplatenweg R. Na 100 m gaat u aan de 
ongelijke 4-sprong bij grote geasfalteerde plek L 
over het smalle bospad met links achter de 
struiken akkerland. Aan de T-splitsing gaat u L 
over het bospad met rechts het meer. U passeert 
een eindje verder rechts een botenaanlegsteiger. 

Aan de 3-sprong gaat u RD over het bospad 
verder langs het meer. Na 300 m gaat u aan de 
asfaltweg bij mooie vijver en zitbanken L en u 
passeert sportvelden. Aan de kruising bij 
wegwijzer gaat u R en u komt meteen daarna 
tegenover de ingang van voetbalclub SC Salingia 
08 Barmen weer bij de Biergarten, waar u  tegen 
zeer schappelijke prijzen nog iets kunt eten of 
drinken. Open van Pasen tot midden oktober. De 
uitbaters vernemen graag wat u van de wandeling 
vond. 

  
Auteur: Jos Wlazlo   
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 
verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   

 


