1603. JÜCHEN (Schloss Dyck) 11,1 km
www.wandelgidseifel.nl

Op 45 min. Rijden van de Nederlands grens bij Bocholtz ligt een van de mooiste kastelen van Duitsland,
Schloss Dyck. Een gemakkelijke wandeling langs 3 kastelen, een uitkijktoren, een schilderachtig dorpje
met vakwerkhuizen en een klooster. Via veldwegen loopt u naar het dorpje Rubbelrath en dan volgt u een
rustig asfaltweggetje. Via leuke bospaadjes komt u in het schilderachtige dorpje Liedberg met fraaie
vakwerkhuizen en de Mühlenturm, een oude uitkijktoren die u kunt beklimmen voor een mooi uitzicht. Na
een rondje door het fraaie dorpje komt u bij Schloss Liedberg waar u de binnenplaats mag bekijken. Bij
het dorpje Schlich loopt u naar Haus Fürth, een prachtige waterburcht die u van de buitenkant kunt
bekijken. U volgt een asfaltweggetje langs graanvelden en via bospaadjes loopt u naar het Nicolauskloster
met prachtige kloostertuin en Mariagrot. Via een veldweg langs oude kanstanjebomen komt u bij Schloss
Dyck. De entree van € 10,00 is zeker de moeite waard. U kunt het kasteel van binnen bekijken maar de
tuinen zijn de trekpleister. Het kasteel is open van 14.00 tot 18.00 uur. Attentie! Neem muntjes van € 0,50
p.p. mee voor de uitkijktoren!

blz 2 van 3
Startpunt: Parkeerplaats aan de overkant van de weg van Schloss Dyck aan de L32 Jüchen. (Tussen
Aldenhoven en Damm). Het staat goed aangegeven via borden.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

11,07 km

2.25 uur

33 m

43 m

1603. JÜCHEN (Schloss Dyck) 11,1 km
1. Vanaf de parkeerplaats loopt u richting kasteel
en aan de kruising met zitbank en bushalte gaat
u R. Aan de T-splitsing steekt u de doorgaande
weg over en gaat u L over het fietspad. Na 100 m
gaat u tegenover stenen kruis R het smalle
paadje in en dan na 10 m L over de grindweg,
evenwijdig aan de doorgaande weg. Na geruime
tijd gaat u aan de T-splitsing R. Na 100 m neemt
u het eerste brede graspad L richting de
tuinkassen. U loopt het dorpje Rubbelrath binnen
en aan de T-splitsing voor huisnr. 14 gaat u L.
Aan de 3-sprong met wegwijzer gaat u R
(Kommerweg).
Voorbij huisnr. 21 loopt u het
dorp uit. Aan de 3-sprong gaat u R (X0 over het
autovrije weggetje. Negeer veldweg rechts. Na
geruime tijd gaat u aan de 3-sprong zitbank,
Statieweg en bord Naturschutzgebiet L het
voetpad in langs een wit/rood paaltje. Voorbij
zitbank negeert u bospaadje rechts.
2.
Aan de 3-sprong met zitbank en bord
Naturschutzgebiet gaat u R het bospad in.
Negeer zijpaadjes en dan buigt u links omhoog
door een mooi hol pad. Aan de 3-sprong gaat u
RD. Aan de 4-sprong gaat u RD (X) langs de
slagboom en daal de klinkerweg af. U loopt het
dorpje Liedberg binnen en aan de T-splitsing met
de Mühlenturm (die u tegen betaling van € 0,50
kunt beklimmen voor een schitterend uitzicht)
gaat u L en meteen R het kasseienweggetje
omlaag. Aan de T-splitsing voor huisnr. 8 gaat u
R. Aan de T-splitsing gaat u R (Schlosstrasse)
omhoog. Aan de 3-sprong met groot kruis gaat u
RD omhoog. Loop dan RD door de poort van
Schloss Liedberg waar u de binnenhof mag
bekijken. (De rest is privégebied). Loop terug
naar de uitgang en meteen voorbij het houten hek
gaat u bij de rode brandkraan R het grindpaadje
in (Phadfindergrab). U loopt onder een stenen
boog door en daal het bospaadje af.
3. Aan de 3-sprong gaat u R. Aan de 3-sprong
gaat u RD (CXU). Negeer zijpad links en voorbij
slagboom gaat u aan de T-splitsing L over de
smalle asfaltweg. Aan de 4-sprong met wegwijzer
en Statieweg gaat u R de veldweg in richting
Neuss. Aan de kruising (Hier kunt u straks terug)
gaat u R (XU, A8) over de asfaltweg. Na 200 m
gaat u L de inrit in en meteen L over het grasveld.
( U loopt hier over privégebied, laat geen rommel
achter en ga hier niet picknicken! Na 100 m heeft

u rechts een mooie blik op Haus Führt. Als u
even verder over het bruggetje loopt ziet u ook de
zijkant.
Loop terug naar de uitgang (De
binnenhof is Privé) en ga R terug over de
asfaltweg. Aan de kruising gaat u R (Blankpfad)
langs het dorpje Schlich. Aan de 3-sprong gaat u
RD en dan passeert u rechts een speeltuintje met
zitbanken, een fijne pauzeplek na 7 km lopen.
4. U steekt de Kommerbach over en volg RD de
klinkerweg langs de tuinkassen. Aan de kruising
met zitbank en Statieweg gaat u R over het
asfaltweggetje.
Negeer veldweg links en bij
zitbank en Statieweg volgt u RD het weggetje.
Negeer veldweg rechts. Aan de kruising met
zitbank, Statieweg en voorrangsweg gaat u RD
over de klinkerweg. Aan de 4-sprong met bord
Landschaftsschutzgebiet gaat u L over de
veldweg richting het dorp. Waar rechts de hoge
afrastering eindigt gaat u R het bospad in. Aan
de T-splitsing voor een speelveld gaat u R over
de asfaltweg. Loop door tot bij de groene poort
van het sportveld en dan gaat u L over de
parkeerplaats. Aan het eind gaat u R het bospad
in en negeer meteen zijpad links.
5. Na 10 m neemt u aan de ongelijke 4-sprong
het tweede pad L langs het bord Rauchen
Verboten. Aan de T-splitsing gaat u R. Aan de Tsplitsing met zitbank gaat u L. Voorbij de brug
gaat u aan de T-splitsing R over het grindpad
langs de beek. Voorbij speeltuin negeert u zijpad
links en volg het pad langs de beek. Aan de Tsplitsing gaat u L over het fietspad. Na 10 m
steekt u de doorgaande weg over en gaat u RD
het bospad omlaag. Let op! Neem de eerste
betonnen brug R en volg het klinkerpad. Bij
Infobord Nicolaskloster gaat u L en komt u bij een
Mariagrot. Loop terug naar het infobord en ga L.
Aan de T-splitsing voor het gazon gaat u L. Bij
gedenkpaviljoen
gaat
u
R
langs
de
picknickbanken. Loop RD langs het klooster en
dan buigt u L langs de voorkant van het klooster.
6. Loop dan R naar de uitgang. Aan het eind
steekt u de doorgaande weg over en gaat u R
over het fietspad. Na 100 m gaat u aan de 3sprong L de autovrije weg in. Na 25 m gaat u aan
de 3-sprong L de veldweg in. (Op deze weg loopt
andersom de gemarkeerde route A8, dus u mag hier
wandelen.

Links loopt de Kanstanjeallee, een bomenlaan met
stokoude bomen. Het is streng verboden om daar te
lopen).
Na geruime tijd, waar de weg naar rechts buigt,
gaat u L het smalle paadje in en dan L over het
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fietspad. Na 30 m steekt u R de doorgaande weg
over en volgt u RD het tegelpad langs het gazon.
Loop dan naar de ingang om het schitterende
kasteel en kasteelpark te bezoeken of ga L naar
de parkeerplaats.
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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.

