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Middagexcursie naar de oude vestingstad Jülich (D)  
 

Wanneer: Zaterdag 15 oktober om 14:00 uur 

Locatie:  Hexenturm aan de Schlossstrasse in Jülich  

 

 
Gaarne nodigen wij onze leden en overige belangstellenden uit voor de 

middagexcursie van 15 oktober “Op zoek naar de historische 
verbindingen tussen Jülich (Gulik) en Limburg”.  
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Het hertogdom Gulik/Jülich  

De Romeinen stichtten aan de Roer de nederzetting Juliacum. Later vestigden 
de Franken zich er en werd Jülich de hoofdstad van een gouw. In de eeuwen 

daarna werd dit het centrum van een graafschap, later een hertogdom dat tot 
het Heilige Roomse Rijk behoorde. Dit gebied omvatte een groot gebied 

tussen Maas en Rijn, waartoe ook delen van Limburg behoorden, waaronder 

de plaatsen Tegelen, Sittard, Born en Susteren. Taalkundig lopen 
ontwikkelingen door in het hele gebied; de dialecten lijken veel op elkaar.  

In het machtsspel (“Game of thrones”) van de hoge heren van die tijd 
speelde de heer van Jülich vaak een stevig deuntje mee. Hij was een gewilde 

bondgenoot of een gevreesde vijand voor de bisschoppen van Keulen en Luik, 
de hertogen van Brabant en Gelre en de graaf van Berg. Willem van Gulik 

speelde een belangrijke rol bij het verzet tegen de Franse annexatiepolitiek 
resulterend in de Guldensporenslag van 1302. Vooral in de 18e eeuw ging het 

met de betekenis en onafhankelijkheid van Jülich sterk achteruit.  
 

Heydener Ländchen  
De voormalige Nederlandse gemeente Eygelshoven was een deel van het 

“land van Ter Heyden” of “Heydener Ländchen”, samen met de Duitse 
plaatsen Horbach en Richterich, met als “bestuurscentrum” de waterburcht 

Heyden bij Horbach. In 1371 kwam dit gebied in het bezit van de hertogen 

van Jülich. Tot 1794 bleef Eygelshoven een enclave van Jülich, omgeven door 
Oostenrijks, Staats en Rimburgs Gebied. 

 

 
 
 



Citadel Jülich  

In de loop der eeuwen werd de citadel van Jülich steeds verder uitgebreid en 
aangepast aan de eisen van de modernere oorlogsvoering. De laatste grote 

veranderingen stammen uit de 19e eeuw. De citadel is een van de oudste en 
best behouden gebleven vestingwerken ten noorden van de Alpen. Zijn 

ontstond in het midden van de 16e eeuw, nadat de verwoestende stadsbrand 

van 1547 hiervoor de ruimte geschapen had. Italiaanse vestingbouwers, 
waaronder Alessandro Pasqualini, hebben hiervoor de basis gelegd.  

 
 

 
 

Wederopbouw en restauratie 
 

In november 1944 werd de stad door de geallieerden zwaar gebombardeerd. 
De stad bleef 155 dagen in de vuurlinie en bij de inname door de Amerikanen 

op 23 februari 1945 was 98 % van de huizen verwoest en daarmee was Jülich 
een van de ergst getroffen steden van de Tweede Wereldoorlog.  

Vanaf 1965 werd onder de energieke leiding van het Bundesland Nordrhein-
Westfalen de restauratieve wedereopbouw van de citadel en delen van de 

binnenstad aangepakt. Uitgaande van oude fundamenten en gebruik makend 

van bewaard gebleven delen van gebouwen werd de oude situatie deels 
hersteld. Op het terrein van de citadel is een museum en een gymnasium 

ondergebracht. Jülich is tegenwoordig weer een populair doel voor een 
uitstapje geworden.  

 
Planning en Aanmelding  

Op zaterdag 15 oktober organiseren wij een middagexcursie, waarbij 
deelnemers op eigen gelegenheid, al dan niet car-poolend, naar Jülich komen. 



Er zijn ruime parkeermogelijkheden o.a. aan de Aachener Landstrasse en op 

Parkdeck Zitadelle, Düsseldorferstrasse 26.  
Om 13.45 uur komen de deelnemers bijeen bij de Hexenturm aan de 

Schlossstrasse. Daar wordt voor de deelname contant betaald: €10,- voor 
leden van LGOG en €12,- voor niet-leden. Graag het geld gepast meenemen. 

Om 14.00 uur start de Nederlandstalige rondleiding door de binnenstad en de 

citadel.  Wij bezoeken ook het Citadelmuseum. De entree voor het museum 
zit al in uw bijdrage voor de excursie. 

Een mondkapje is in het museum verplicht! Denk er dus aan om een 
mondkapje mee te nemen. De rondleiding duurt tot 16.00 uur. Daarna heeft 

u nog ruim de gelegenheid om van de Jülicher gastvrijheid gebruik te maken 
voor een natje of een droogje.  

 
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Martin van der Weerden; gaarne 

uiterlijk 10 oktober. Dat kan per mail: mwvdweerden@ziggo.nl   
 

Met vriendelijke groet,  
Namens de besturen van Koninklijk LGOG Kring Parkstad Limburg en Kring 

De Westelijke Mijnstreek 
 

Robert Pernot 

Martin van der Weerden, 06-15894406 

mailto:mwvdweerden@ziggo.nl

