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Ten oosten van Geilenkirchen ligt in de gemeente Jülich het rustige dorpje Barmen, dat nabij de Rur en de 
Barmener See ligt. Doel van deze zeer gemakkelijke combinatie van natuur- en stadswandeling is de 
imposante Zitadelle van Jülich. U wandelt eerst over leuke paadjes langs de Barmer See en dan door 
velden naar de buurtschap Gut Hasenfeld. Na een mooi stuk langs de Rur loopt u langs de Ellebach de 
stad binnen en wandelt u langs de wallen naar het binnenplaats van de Zitadelle, waar nog een klein 
gedeelte van het voormalig slot te zien is.  Daarna loopt u door het centrum naar het mooie Marktplein waar 
genoeg terrasjes zijn om te pauzeren. U loopt even door leuke winkelstraten en dan volgt u geruime tijd de 
Ellebach door het Promenadenpark, waar veel zitbanken staan. Na weer een stuk langs de Rur wandelt u 
over rustige wegen de stad uit en via veldwegen en bospaden loopt u terug naar Barmen waar een leuke 
Biergarten is. Onderaan vindt u nog een grotere kaart van het stadgedeelte.  
 

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). 
 

 
 

 
 

1167. Barmen - Jülich  16 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.  Na 250 m gaat u voorbij huisnr. 17 en bij 
brug L over het asfaltpad met links een beekje dat 
meteen naar links buigt. Volg dan even verder  
het bos- grindpad. Aan de T-splitsing bij bord 
Landschaftschutzgebiet gaat u L (J2) over de 
bosweg. Aan de volgende T-splitsing gaat u L 
over het bospad dat even verder naar rechts 
buigt met links een vijver. Loop bij de vijver RD 
met meteen daarna rechts de volgende (lange) 
vijver (Kesselborngraben). Negeer houten brug 
rechts.  Aan de asfaltweg gaat u R en steek via 
betonnen brug de vijver over. Na 10 m gaat u bij 
volgend bord Landschaftschutzgebiet R over het 
smalle pad dat later een brede bosweg wordt met 
rechts de lange vijver (Kesselborngraben) en 
links de Barmener See. Aan de 3-sprong, met 
links een botenaanlegsteiger in de Barmener See, 
gaat u RD.  
 

(De Barmener See is ontstaan als gevolg van  
grindwinning (1967-1980). De westelijke oever wordt 
gebruikt voor recreatie; de oostelijke oever is 
bestemd voor de natuur).  
 

Meteen voorbij de Barmener See gaat u aan de 3-
sprong R over het bospad.  Na 100 m bij groot 
open terrein met “betonplaten” gaat u R over de 
betonplaten weg.  Na 50 m gaat u schuin L over 
het pad met links de Barmener See. Negeer 
zijpaden links en blijf het smalle (bos)pad RD 
volgen met links het meer.  
 

2. Na bijna 500 m gaat u bij infoborden, wegwijzer 
en fietsknooppunt 15 R over de asfaltweg  
richting Jülich. Aan de volgende 3-sprong, met 

links een asfaltweg, gaat u RD over de veldweg.  
(U loopt hier door open veld). Na 600 m gaat u aan 
de 3-sprong,  met rechts een asfaltweg, RD 
verder over de veldweg. Aan de voorrangsweg 
gaat u L over het fiets-voetpad. Na 250 gaat u bij 
de verkeersborden “max. 70 km” en “verboden in 
te halen” R over het brede graspad met links 
achtertuinen van woningen.. Een eind verder 
buigt het graspad naar links. Aan de asfaltweg bij 
treurwilg gaat u L en u loopt door de buurtschap 
Gut Hasenfeld. Aan de 3-sprong gaat u R over de 
smalle asfaltweg, die vlak daarna bij verbodsbord 
een veldweg wordt die een eind verder rechts 
onder het autowegviaduct (A44/Aken-Düsseldorf) 
doorbuigt. Vlak daarna gaat u aan de T-splitsing L 
over de veldweg.  Aan de T-splitsing voor de Rur 
gaat u R over de grindweg met links de Rur.  Na 
250 m buigt de grindweg bij stroomversnelling in 
de Rur en zitbank naar rechts. (Een leuke 
pauzeplek na 4 km). Na bijna 700 m voorbij 
waterzuiveringsinstallatie gaat u aan de kruising 
bij verbodsbord L over de grindweg.   
Na 30 m gaat u aan de Y-splitsing, waar oude 
stukken boomstammen liggen (2018), R en volg 
even verder de asfaltweg door de kastanjelaan 
met links de Rur, die in Roermond in de Maas 
stroomt.    
 

3. Aan de 4-sprong steekt u L via houten brug de 
Rur over. Meteen na de brug gaat u L over de 
grindweg.   Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u 
RD verder over de grindweg. Negeer bij woningen 
zijpad rechts. Aan de 3-sprong bij bord 
Naturschutzgebiet gaat u R met links haag van 
volkstuintjes. Aan de 4-sprong gaat u bij 
verbodsbord en wit-rode afsluitpaaltjes RD over 
de asfaltweg en u passeert links de Katholische 

tel:0049-2461621888
tel:0049-2461621888
https://www.biergarten-barmen.de/


  blz 3 van 6 

 

Grundschule/Sekundarschule Jülich. Negeer 
klinkerpad rechts omlaag richting sportterreinen 
en loop RD over het klinkerpad met links de 
school. Aan de T-splitsing, met links het 
schoolplein, gaat u R met links een speeltuintje 
en rechts een kunstwerk (hoge stenen) en een 
atletiekbaan. Aan het eind gaat u RD over de 
klinkerweg.  Aan de 3-sprong gaat u RD over het 
grindpad met links de Ellebach.  Aan de 4-sprong 
steekt u L de brug over. Na brug gaat u RD langs 
huisnr. 3.  Aan de kruising met verkeerslichten 
gaat u RD (Berliner Straβe).   
 

4. Let op! Na 100 m gaat u vlak voor sporthal bij 
verbodsbord R het asfalt- fietspad omhoog met 
links de sporthal.  Negeer twee zijpaadjes. 100 
meter verder, waar de smalle asfaltweg naar 
rechts buigt, gaat u L de trap omlaag en ga dan 
beneden R over het pad met links de wal 
(begroeide stenen muur) van de Zitadelle van 
Jülich. Aan de ongelijke 4-sprong gaat u L het 
klinkerpad omlaag. Negeer bospad links. Vlak 
voor  greppel (voormalige kunstmatige gracht) 
gaat u R over het grindpad met links de muren 
van de Zitadelle.  
 

(Links boven ziet u een kanon staan).  
 

Na 400 m voorbij stalen brug gaat u meteen R de 
stenen trap omhoog.  Boven na trap gaat u 
scherp R over het grindpad en loop dan R via de 
brede stalen brug (Pasqualini Brücke) en het 
poortgebouw de binnenplaats van de imposante 
Zitadelle binnen.  
 

(Met de komst van het vuurgeschut boden de 
middeleeuwse stadsmuren na 1500 niet meer 
voldoende bescherming. De oplossing was een 
ingenieus ontworpen veelhoekige vesting met 
bastions en rechte wallen, die rondom volledig 
verdedigd kon worden zonder "dode hoeken". Een 
dergelijke vesting was in Italië ontwikkeld en werd in 
Duitsland voor het eerst hier perfect gerealiseerd. 
 

In 1547 begon architect Alessandro Pasqualini  met 
de bouw van de vierkante citadel  De oppervlakte van 
de citadel was bij de bouw al groter dan de hele stad. 
De vestingmuur heeft een totale omtrek van 2,2 km 
en een hoogte van 12,5 m. De wallen en bastions 
omvatten een uitgebreid stelsel van kazematten en 
tunnels. Circa 1600 was de citadel helemaal gereed 
 
Op de binnenplaats stond het voormalig slot van 
de hertog. Nu staat er een hedendaags gebouw 
waarin een gymnasium en een museum is 
gehuisvest Om een klein gedeelte het voormalig 
slot te bekijken, gaat u R en ga dan bij de 
haagbeuken schuin L door de Schloßgarten. U 
ziet dan het gerestaureerde oude gedeelte van 
het voormalig slot en het torentje van de 
Schloßkapellle.  
 

(Het slot (1549- 1555) bestond uit vier vleugels met 
op iedere hoek een grote hoektoren. Het 
tegenwoordige schoolgebouw (1962) is op de kelders 
ervan gebouwd. De oostgevel met de waardevolle 
kapel en zijn renaissance-architectuur heeft 

grotendeels het oorlogsgeweld doorstaan. Vanaf de 
17e eeuw werd het slot als kazerne gebruikt). 
 

Via het poortgebouw en de stalen brug, waar u 
over gekomen bent,  verlaat u de Zitadelle. Na de 
brug gaat u R over het tegelpad.  
 

(Hier ziet u rechts  beneden de munitieopslagplaats, 
die niet binnen de Citadelle lag).    
 

5. Let op! Na circa 50 m gaat u L over de 
parkeerplaats en loopt u RD (Baierstraβe) de 
eenrichtingsweg in.  
 

(U loopt het centrum van Jülich binnen. De stad werd 
16 nov 1944 door geallieerde vliegtuigen zwaar 
gebombardeerd en bleef daarna 155 dagen in de 
vuurlinie liggen. Bij de inname op 23 febr. 1945 was 
de stad voor  98% verwoest en was daarmee een 
van de zwaarst getroffen steden van de Tweede 
Wereldoorlog).   
 

Aan de kruising gaat u RD door de 
voetgangerszone.  Aan de T-splitsing voor de 
witte Sankt Maria Himmelfahrtkerk gaat u L 
(Kölnstraβe) door de winkelstraat.   
 

(De onderste bouwlagen van de kerktoren stammen 
uit de 12e  eeuw; de rest van de kerk moest na de 
oorlog nieuw worden opgebouwd).  
 

(Als u hier aan de kruising R gaat, dan komt u op het 
leuke met platanen omgeven Marktplein waar veel 
zitbanken staan. Aan het plein ligt links bakker Oebel 
en rechts café Extrablatt, beiden mooie 
pauzeplekken met terras.  De route volgend passeert 
u in de winkelstraat o.a. ook nog bakkerij/lunchroom 
Nobes en ijscafé Valentino).  
 

Negeer zijweg rechts. Aan de kruising gaat u RD 
(Kölnstraβe) met links van u een park 
(Schloßplatz) en  de citadel.  Aan het eind van het 
park gaat u aan de 3-sprong bij de Muttkrat-
Brunnen RD verder door de winkelstraat. (Hier ligt 
bakkerij/lunchroom Nobes). 
 

(De inwoners van Jülich worden Muttkrate genoemd. 
Een bedenkelijke bijnaam: Mutt verwijst naar modder, 
Krat naar Kröte, een pad. Bij gevaar verborgen de 
Kraten zich in de modder, vandaar de bijnaam. In 
2011 werd de “Muttkrat-Brunnen” gerealiseerd. 
Omgeven door Muttkraten staan hier beeldjes van 
Minerva, Godin van de Wijsheid, architect Allesandro 
Pasqualini, schilder Johann Wilhelm Schirmer, een 
wetenschapper met reageerbuis en een kristal, en 
tenslotte een boer met korenaar en suikerbiet). 
 

Aan de kruising met verkeerslichten, einde 
winkelstraat, gaat u R. Aan de 3-sprong met 
verkeerslichten steekt u L (Groβe Rurstraβe) de 
doorgaande weg over en steek dan meteen R via 
oversteekplaats (Bahnhofstraβe) de andere 
asfaltweg over. Loop dan bij fietsknooppunt 13 
RD de trap omlaag en loop dan RD met links de 
Schwanenteich (vijver) met eenden onderkomen, 
ooit visvijver en drenkplaats voor paarden, en 
rechts bronzen dierenbeelden.  Aan de T-splitsing 
gaat u L met links de vijver. Aan het eind van de 
vijver loopt u RD over het trottoir.   
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6. Meteen daarna vlak vóór brug en huisnr. 1 A 
gaat u R (X) over het klinker- asfaltpad met links 
de Ellebach. Negeer  zijpaden en blijf RD lopen 
door het Promenadenpark met links de Ellebach.   
(Hier staan veel zitbanken). Steek voorbij de mooie 
treurwilg de doorgaande weg over en loop RD 
over de asfaltweg verder langs de Ellebach met 
rechts van u een zwembad.  Aan de 4-sprong bij 
voetgangersbrug gaat u verder RD. Negeer 
zijpaden. De asfaltweg buigt voor het gebouw van 
de brandweer (gebouw met toren) naar rechts. 
Vlak daarna bij rechts beneden gelegen 
speeltuintje buigt de asfaltweg L omlaag en u 
verlaat het Promenadenpark. Beneden aan de 
asfaltweg gaat u R. Meteen daarna gaat u aan de 
voorrangsweg L.  
 

(Schuin rechts ziet u de Rurpoort (Hexenturm) een 
begin 14e eeuwse stadspoort die tot 1547 dienst 
deed in de middeleeuwse stadsmuur. De 
tegenwoordige vorm van het dak stamt uit de 17de 
eeuw. Na de afbraak van de stadsmuur deed 
de Hexenturm dienst als gevangenis en folterkamer 
van de hoofdrechtbank en het strafgerechtshof van 
het hertogdom. Heksenprocessen zijn in Jülich 
amper voorgekomen. Nu is er het Museum voor 
Stedelijke Geschiedenis in gehuisvest). 
 

Vlak daarna aan de kruising met verkeerslichten 
steekt u via oversteekplaats R de doorgaande 
weg over, steek dan meteen via de volgende 
oversteekplaats L de volgende weg over en loop 
RD met rechts het tankstation. Meteen voorbij het 
tankstation gaat u bij wegwijzer R over het pad 
richting Brückenkopf-Park.  Aan de 3-sprong bij 
wegwijzer gaat u RD (x) over het grindpad verder 
door de kastanjelaan. Na 50 m aan de 4-sprong 
steekt  u  L via de lange brug (Kirmesbrücke) de 
Rur over.  Aan de overzijde gaat u vlak voor 
ingang/kassa van het grote Brückenkopf- Park R 
naast hek door de  smalle opening volg RD het 
graspad met rechts de Rur en links de haag van 
het 33 hectare grote Brückenkopf- Park.    
 

(In de het recreatiepark ligt de Napoleonischer 
Bruckenkopf.  Jülich was vanaf de Franse bezetting 
in 1794 de hoofdvesting aan de oostelijke grens van 
Frankrijk. Napoleon besloot dat de vesting moest 
worden versterkt met een bruggenhoofd (gebouwd 
tussen 1799 en 1808). Het kolossale bruggenhoofd  
was 600 m lang,200 m breed en tussen de 8 en10 m 
hoog en was omgeven door een gracht. Binnen 
bevonden zich 5,2 m brede manshoge kazematten  
In de 19 eeuw is het in verval geraakt en eind 1944  
werd hier zwaar gevochten. Na de 
Landesgartenschau  in 1998 is hier het 33 hectare 
grote  recreatiepark Brückenkopf-Park ontstaan). 
 

7. Na 400 m gaat u de kruising bij houten brug L 
over de asfaltweg met links het tenniscomplex 
van Blau Weiβ Jülich 1952 e.V.  Een eindje verder 
passeert u rechts de ingang van SC Jülich 1910 
e.V. (of is het 1912), driefacher Deutsche 
Amateurmeister en nog even verder passeert 
links de uitgang van het Tierpark. Bij (gesloten) 
ingang van het Brückenkopf-Park buigt de 

asfaltweg naar rechts met links een hotel. Let op! 
Meteen “voorbij” het hotel gaat u L over het 
grindpad met links het hotel. Blijf nu RD het 
kronkelende grindpad langs het hotel volgen. Bij 
de hoofdingang van het Jufa hotel gaat u RD. 
Meteen daarna bij ingang/hoog draaihek van  het 
Brückenkopf-Park gaat u R over de 
asfaltweg/parkeerplaats met links afrastering van 
het recreatiepark. Aan het eind bij gesloten 
ingang van het park gaat u bij enkele zitbanken R 
over de asfaltweg/fiets- voetpad met rechts de 
doorgaande weg en rechts een groot grasveld/ 
camperparkeerplaats.  (Na 200 m passeert u een 
wegkruis met twee zitbanken, lees vooral de tekst 
onderaan het kruis!). Loop nu RD over de 
asfaltweg door de lindelaan. Negeer zijweg links 
richting brug. Aan de ruime 3-sprong gaat u RD 
onder het autowegviaduct van de A44 door. 
Meteen na het viaduct, waar de doorgaande weg 
naar rechts buigt,  gaat u R over de grasberm met 
rechts de doorgaande weg en links bedrijven.  Na 
bijna 200 m gaat u aan de 3-sprong RD verder 
over de grasberm.  Na 250 m, voorbij 
linksgelegen voetbalveld van Victoria Koslar en 
rechtsgelegen verkeeroefenterrein (mogelijk hoort 
u slippende auto’s) gaat u aan de T-splitsing L. Na 
30 m gaat u aan de 3-sprong bij zitbank R over de 
grindweg gelegen tussen akkers. Negeer na 300 
m breed graspad rechts. 300 meter verder steekt 
u de voorrangsweg over en ga L over het fiets- 
voetpad.   
 

8. U loopt het dorp Koslar binnen. Negeer zijweg 
links (Ostring). Aan de 4-sprong voorbij 
melkveehouderij Gut Waldeck gaat u bij houten 
wegkruis R over het grindpad richting Barmen.  
Negeer bospad links naar stenen stal en volg RD 
het pad door en langs de bosrand.  U passeert 
tweemaal een klein infobordje. 25 meter voorbij 
het tweede infobordje gaat u L over het bospad.  
Aan de T-splitsing bij zitbank en veldkruis met 
het mooie Christus corpus gaat u R 
(Waldlehrpfad). Na 200 m buigt het bospad naar 
rechts. Aan de T-splitsing bij zitbank gaat u L (J3)  
over het pad door de bosrand met rechts een 
greppel.  Na 500 m verlaat u het bos en loopt u 
RD over de veldweg. Aan de 4-sprong aan de 
rand van Barmen bij wegwijzer en fietsknooppunt 
30  gaat u L (Franz-von-Sales-Straβe) over de 
asfaltweg. Negeer bij volgende wegwijzer smalle 
asfaltweg rechts richting Barmener See. 100 
Meter verder gaat u R over het graspad met links 
het sportveld van school (loop niet over het 
gravelveld). In de hoek bij lichtmast gaat u L met 
links het sportgravelveld en rechts de bosrand. 
Let op! VLAK voor de sporthal gaat u R over het 
smal bospaadje met links de sporthal. Blijf het 
bospaadje langs de sporthal volgen.  Aan het 
eind voor gracht gaat u R met links het 
schoolgebouw/gymnasium.  Voorbij kunstwerk 
en bij in het water staand kunstwerk gaat u aan 
de 3-sprong bij zitbank R over het bospad.   
 

 



(Als u hier aan de 3-sprong L gaat, dan komt u even 
verder bij de voormalige waterburcht “Haus 
Overbach”, die 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. Er is ook Science College in gehuisvest).   
 

Na bijna 200 m steekt u aan de volgende 3-sprong 
R de greppel over en volg het bospad. Aan de 

asfaltweg in Barmen gaat u L.   Aan de 3-sprong, 
met links het kunstwerk “Mai-club Barmen”,  gaat 
u R terug naar de parkeerplaats.  Aan de kruising 
bij wegwijzer gaat u L 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.   
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