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Op een half uurtje rijden vanuit Landgraaf ligt aan de Rur de Duitse plaats Linnich, waar ook wandeling  
1144 doorkomt. Doel van deze gemakkelijke Rurwandeling is het schitterende Schloss Rurich en de 
prachtige waterburcht.  Via veldwegen loopt u de stad uit en dan volgt u een mooi graspad langs de Rur. U 
steekt de rivier over en dan struint u een flink stuk over graspaden langs de Rur. In de zomer bloeien er 
veel wilde bloemen. Na 6 km passeert u een zitbank om te pauzeren en dan zet u koers naar het dorp 
Rurich.  U loopt het kasteelpark binnen en dan valt uw oog meteen op het imposante Schloss Rurich en de 
door een gracht omgeven waterburcht. U kunt alles van de buitenkant bekijken, de binnenhof is helaas 
privé. Via lang pad langs de rand van het dorp Körrenzig komt u weer bij de brug en dan duikt u even de 
bossen in. Via weer een leuk stuk langs de Rur komt u weer in Linnich waar u naar Konditorei Schrapper 
kunt lopen voor Kaffee und Kuchen. In Linnich kunt ook pauzeren bij  café/bäckerei  Büsch met terras. Hier 
is ook een inkoopcentrum met o.a. supermarkt Penny, Edeka, drogisterij DM en een tankstation.   (In juli 
2021 zijn door de overstroming bruggen weggeslagen. Het kan nog steeds voorkomen dat een brug niet 
gerepareerd is, hou daar rekening mee. Graag vernemen wij als de bruggen weer in tact zijn).   
 

Startpunt: Parkplatz Place de Lesquin 2,  Linnich.   (Zijweg van de Rurstraβe, onverharde parkeerplaats ligt 
aan de Rur). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,71 km  3 uur  17 m  22 m 
 

 
 

1256. LINNICH 13,7 km 
 

1. Vanaf de parkeerplaats loopt u links naar de 
wit/rode paaltjes en ga daar R over de asfaltweg, 
die naar rechts buigt.  Negeer in de bocht 
klinkerpad links.  Na 20 m gaat u L over het 
onverharde pad met links een haag en rechts de 
nieuwbouw (2019) van het cultuur- en 
ontmoetingscentrum. Aan de asfaltweg gaat u R. 
U passeert o.a. het zwembad, de Gesamtschule, 
het voetbalveld, de Grundschule en de tennishal. 
Na 250 m bij de hoofdingang van de Rheinische 
Förderschule   (speciaal onderwijs) loopt u bij het 
keerpunt/rotonde RD over het klinkerpad, dat 
naar links en naar rechts buigt. Volg dan RD de 
smalle asfaltweg en vlak daarna steekt u via brug 
de Merzbach over. Steek de  doorgaande weg 
over en loop RD over de smalle asfaltweg langs 
de houten elektriciteitspalen en met rechts een 
elektriciteit station van de exploitant van het 
windmolenpark Linnich-Körrenzig.  Na 250 m gaat 
u aan de 3-sprong R verder langs de houten 
elektriciteitspalen en met rechts van u een 
waterzuiveringsinstallatie. Aan de T-splitsing gaat 
u R. Bij ijzeren toegangshek (ingang 
waterzuiveringsinstallatie) gaat u L (X) over de 
veldweg.   
 

2.   Let op!  Waar de veldweg na 100 m naar 
rechts buigt, gaat u L tussen 2 boomstammen 
door over het graspad. Negeer zijpaden en volg 
nu geruime tijd het pad, dat even verder een smal 
pad wordt, door de mooie natuur parallel aan de 
rechts gelegen Rur. Na 750 m gaat u bij zitbank  L 
over het grasveld/grillplatz langs de houten 
Hechthütte van A.S.V. Petri Heil 1971 
Körzenighut. 
 

(Aan de rechter zijkant van het houten gebouw 
bevinden zicht twee ovens. Bij de hut staat ook een 
zitbank).  
 

Voorbij wit/rood paaltje gaat u R over de 
asfaltweg. Meteen daarna aan de T-splitsing bij 
infobord, fietsknooppunt 95 en wegwijzer gaat u 
R en steekt u via brug de Rur over. Circa 50 m 
verder gaat u vlak voor de doorgaande weg aan 
de 3-sprong L en ga dan meteen L over het 
graspad, dat bij verbodsbord en bij de brug, die u 
net bent overgestoken, naar rechts (X) buigt met 
links de Rur.  
 

(De beschrijving kan nu even weg want u gaat nu 3,2 
km langs de Rur lopen waar u van de stilte kunt 
genieten.  Ga dan na 3,2 km verder bij **** in punt 3. 
U kunt de beschrijving natuurlijk ook blijven volgen).  
 

Na 200 m passeert u een stroomversnelling in de 
Rur.  
 

(U kunt hier even omlaag lopen. De circa 165 km 
lange Rur  ontspringt in de Belgische Hoge Venen en 
stroomt bij Roermond onder de naam Roer in de 
Maas).  
 

Na 1,1 km gaat u aan de 3-sprong, met rechts een 
veldweg, RD verder langs de Rur.  
 

(Na 250 m passeert u een zitbank, geniet en ervaar 
de stilte).  
 

Na 1,2 km negeert u graspad rechts en meteen 
daarna steekt u via bruggetje een oude Rurarm 
over en volg verder het pad langs de Rur.  
 

(150 m verder passeert u weer een   
stroomversnelling).  
 

Na 400 m gaat u aan de 3-sprong bij infobord 
natuurgebied “Obere Ruraue”  verder RD langs 
de Rur.   
 

3. 400 m verder **** buigt het graspad naar rechts 
(X) door het bos met links een oude Rurarm die 
droog kan staan. Na 100 m gaat u bij volgend 
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infobord “Obere Ruraue” en zitbank (een prima 
pauzeplek na 6,3 km) RD over het graspad gelegen 
tussen akkers. Aan de T-splitsing gaat u L over 
de grind- veldweg.   
Aan de 4-sprong voor brug gaat u R over de 
veldweg met links een bosstrook met populieren.  
Aan de 3-sprong gaat u L en u steekt meteen in 
de bosstrook de Malefinkbach over. Aan de 3-
sprong bij zuil met beeldje van Maria met kind 
gaat u RD over de smalle asfaltweg.   
 

(Voor u ziet u het grote  windmolenpark Linnich-
Körrenzig).  
 

Aan de kruising bij zitbank gaat u bij 
verbodsborden R de asfaltweg omhoog. 
 

(Links ziet u de witte toren van Schloβ Rurich  en de 
Herz-Jesu kerk (1868-1873) in Rurich.  
 

U loopt hier over het traject van de voormalig 34 km 
lange spoorlijn Jülich - Dalheim).  
 

Na 250 m wordt de asfaltweg een grindweg. 
Negeer meteen bij zitbank trapje links omlaag. 
150 m voorbij voormalige spoorbrug gaat u aan 
de kruising bij zitbank L de asfaltweg omlaag en 
u loopt het dorp Rurich in.  Aan de 3-sprong gaat 
u RD (Hompeschstraβe) over de klinkerweg.   
Aan de 3-sprong, met rechts  de Schloβstraβe, 
gaat u RD.  Voorbij groot muurkruis, dat aan het 
gemeenschapshuis (Bürgersaal) hangt, gaat u 
aan de volgende 3-sprong R (Malefinkstraβe) 
richting Sportplatz en met links de muur van het 
kasteelpark.    
 

4. Aan de 3-sprong gaat u tegenover de  
Schloβstraβe L via het smalle stalen hek (gaat 
stroef, hard duwen!) het kasteelpark binnen en 
volg RD de grindweg met meteen rechts de 
voormalige water- korenmolen (1768). Negeer 
zijpaden rechts en volg RD de grindweg door het 
park, die bij bijzondere boom (Atlasceder) naar 
links buigt.  
 

(De den komt van nature voor in het Atlasgebergte 
(Noord Afrika) en wordt sinds de 19e eeuw vaak 
aangeplant als sierboom in parken en tuinen. De den 
kan 40 m hoog worden).  
 

Aan de 3-sprong gaat u L de smalle asfaltweg 
omlaag en dan komt u aan de ingangspoort 
(privégebied) van het kasteel. U mag wel even op 
de binnenplaats kijken als het hek open is.  
 

(Schloβ Rurich, een voormalig waterburcht (14e/15e 
eeuw), bestaat uit een herenhuis, een kapel en 
bijgebouwen/hoeve. Van de voormalige waterburcht 
zijn slechts de keldergewelven overgebleven. Het 
herenhuis  (1775-1790) is met Kerstmis 1944 door 
granaten getroffen en is na de Tweede Wereldoorlog 
herbouwd. Een deel van de kasteelkapel (1862) is 
met het herenhuis verbonden. Aan de muren van de 
bijgebouwen hangen veel hertengeweien). 
 

Loop nu weer terug over de smalle asfaltweg. 
Aan de 3-sprong gaat u R over de grindweg. Na 
100 m passeert u weer de bijzondere boom en 
links een ijzeren hek. 50 m verder bij de gracht en 
tegenover het classicistisch (Griekse/Romeinse 

stijl) Neue Palais met de twee sfinxen gaat L over 
het gras  met rechts een vijver met veel kroos. Bij 
obelisk/zuil met tekst (welk taal is dit ?) gaat u R 
over het gras met rechts de vijver. Aan de 
grindweg gaat u L en bij de voormalige 
watermolen, waar een molensteen tegen de muur 
staat en die bij een brand in 1986 gedeeltelijk 
werd verwoest, verlaat u via het smalle hek weer 
het park. Ga nu L  over de asfaltweg. (Hier aan de 
de 3-sprong staat een zitbank).  Aan de volgende 3-
sprong gaat u R (Malefinkstraβe).   
 

5. Voorbij huisnr. 48 wordt de asfaltweg bij 
verbodsbord een grindweg. Meteen daarna gaat u 
aan de kruising bij verbodsborden L de veldweg 
omlaag met links het voetbalveld. Volg nu 
geruime tijd de veldweg RD met links de 
bosstrook/elektriciteitspalen en rechts akkers. Na 
1,1 km gaat u aan de 3-sprong bij woning en links 
staande hoge voormalige silo (toren) van  
landbouworganisatie RD. 400 m verder gaat u aan 
de T-splitsing L. (Hier bent u eerder geweest). Vlak 
daarna steekt u voorzichtig de doorgaande weg 
over en loop RD over de parkeerplaats van het 
Malefinkbach Stadion. Steek via brug de 
Malefinkbach over en meteen daarna bij de 
ingang van het voetbalveld van SSV Körrenzig 
1919 e.V. gaat u L tussen de wit/rode paaltjes 
door over de bosweg met rechts het voetbalveld. 
Na 750 m gaat u aan de T-splitsing bij zitbank 
(prima pauzeplekje na 12 km) R over de veld- 
grindweg. Na 200 m loopt de veldweg het bos in. 
Let op ! Voorbij links staand betonnen paaltje met 
roze streep en stalen paal en links gelegen akker 
gaat u aan de 4-sprong bij dikke populier R 
(blauw bordje Wasser GW 30) het bospad omlaag.  
Negeer na 50 m zijpad rechts en volg het bos- 
graspad RD. Aan de 3-sprong bij bordje Wasser 
GW 28 gaat u RD.  
 

6. Na 100 m verlaat u het bos en voorbij betonnen 
bruggetje volgt u RD de veldweg.  
 

(Links ziet u de silo’s van RWZ Raffeissen en in de 
verte de kerk in Linnich).  
 

Steek de  doorgaande weg over en bij 
fietswegwijzer loopt u  RD over het fietspad 
richting Baesweiler. Na 150 m steekt u via brug 
de Rur over. Vlak na de brug gaat u bij wegwijzer 
L de grindweg omlaag richting Jülich. Meteen 
daarna aan de 3-sprong bij volgende wegwijzer 
gaat u RD en via brug steekt u een zijbeekje van 
de Rur over. Volg dan het pad met links de Rur. 
Na 750 m komt u weer bij de parkeerplaats.  
 

Als u zin heeft in Kaffee und Kuchen, dan kunt u naar 
Konditorei Schrapper, Rurstraβe 5 lopen. Ga dan bij 
de wit/rode paaltjes L over de weg. Aan de T-splitsing 
gaat u R (Rurstraβe). Bij huisnr. 5 komt u rechts  bij 
de Konditorei. Zaterdag vanaf 13 uur gesloten. 
Zondag   vanaf 11 uur gesloten. Andere dagen open 
van 5 tot 18 uur.  
 

Als u aan de T-splitsing L (Rurstraβe) gaat dan komt 
u meteen na de brug over de Rur bij café/bäckerei  
Büsch met terras. De bakkerij is gehuisvest in het 
pand van de supermarkt Edeka en is alle dagen open 



  blz 4 van 4 

 

van 7 tot 21 uur Zondag tot 17 uur. Ze hebben er  
lekker gebak maar ook belegde broodjes en koffie. 
Hier bij  het inkoopcentrum ligt ook nog o.a. 
supermarkt Penny, drogisterij DM en een tankstation.  


