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Rondleiding door
het oude centrum
De geschiedenis komt  bij deze wandeling 
door de historische straten van de “kleurrijke 
stad aan de Rijn“ tot leven. 

Stadstours door de
“kleurrijke stad aan de Rijn“

Je vindt een overzicht van alle rondleidingen door de 
stad op onze homepage op www.linz.de.

Alle rondleidingen door de stad kunnen ook in vreemde 
talen worden geboekt  (toeslag: € 5 per groep).

Rondleidingen
zonder voorafgaande reservering

Duur: ongeveer 60 min.
Datums op www.linz.de.

… het Bungart-huis (te zien op de voorkant) volledig zon-
der ijzeren spijkers is gebouwd en toch aldecennialang 
elke storm trotseert?

… het kleinste huis in Linz slechts twee muren heeft?

… de bogen van de kerk St. Martin twee tijdperken vereni-
gen? (Romaans en Gotisch)

… de kerkklokken eenmaal per jaar worden vervangen 
door meer dan 200 burgers, die met een plank met een 
klepel door de stad lopen?

Kerk St. Martin

Bungart huis

… de „Linzer Karneval“ eenmaal per jaar korte tijd over de 
stad regeert? De vrolijkheid aan de Rijn is iets geweldigs!

… marktvrouw Agnes elke dag over 
de botermarkt waakt?

Informatie en reservering:
Tourist-Information Linz am Rhein

Marktplatz 14
53545 Linz am Rhein

Telefoon: +49 (0) 2644 2526 of 981125
info@linz.de · www.linz.de

Wist u dat .. .? Wist u dat .. .?

… de “Linzer Strünzer“, die op 
de fontein in het midden 

van Burgplatz troont, het 
symbool is van de oer-
linzer? Hij hield ervan te 

overdrijven als het om zijn 
eigendommen ging.

… marktvrouw Agnes elke dag over … marktvrouw Agnes elke dag over 
de botermarkt waakt?



1  “Marktplatz“
De markt is het centrum van het oude gedeelte van de stad 
en wordt omsloten door een rij huizen uit vijf eeuwen. De 
raadsfontein (van 1993) heeft een tijdloos symboolkarakter: 
in de democratie controleert het volk (boven) altijd de bestu-
urders (onder), wier buigzaamheid in het draaien en keren 
van de scharnieren bijna grijpbaar is.
Het raadhuis, gebouwd in 1517, is één van de oudste gebou-
wen in Rijnlad-Palts en doet nu dienst als kantoor van de 
burgermeester. In het trappenhuis hangt de klok uit de raad-
huiskapel uit 1737. Het klokkenspel met 23 klokken luidt dage-
lijks om 12.15, 13.15 en 18.15 uur. De “Mariensäule” uit 1878 
doet denken aan de in 1462 ingewijde en in 1818 ges loopte 
“Ratskapelle” (Onze-Lieve-Vrouwekapel).

2  “Vikariehaus St. Michaelis“ 
Representatief voorbeeld voor een Linzer vakwerkhuis uit 
het laatste deel van de 17e eeuw.

3  Kerk St. Martin 
Gebouwd tussen 1200 en 1214 in plaats van een Frankische   
kerk; als een driebeukige galerijbasiliek met laat-romaanse, 
vroeg-gotische en laat-gotische invloeden. Vooral de moeite  
waard zijn de uitgebreide muurschilderingen   (rond 1230).

4  Seniorenresidentie “Sankt Antonius“ 
Voormalige sticht van de Franciscanen van het Heilige Kruis 
in Hausen/Wied.

5  „Neutor“ (Nieuwe poort)
Voor het eerst vermeld in 1391 na de grote brand. In de poort-
boog staat een bronzen beeld: symbool voor een paastraditie 
waarbij door het ratelen het klokkengeluid werd vervangen 
tijdens de palmdagen.
6  “Servitessenkirche“ (1623-1802)

In 1872 door de Orde der Clarissen van het eiland Nonnen-
werth in nieuw-gotische stijl uitgebreid, herbergt tegen-
woordig het stadsarchief.

7  Evangelische kerk en gemeetehuis
De  kerk is in 1864/65 gebouwd, Berlijns classicisme, baks 
tenen gebouw met gele klinkers.

8  Botermarkt
Met fontein ter herinnering aan de marktvrouwen, die vanaf 
1642 tot in de jaren 1930 daar met hun goederen handelden. 
Ze hebben wandelmarsen tot 20 km afgelegd. De door de met 
witte straatstenen gesymboliseerde Mühlenbeek verliep tot 
en met 1853 open door de stad. Bij de vakwerkhuizen vindt u 
traditionele versieringen zoals „Wilder Mann“ en 

„Andreas Kreuz“ of afbeeldingen van een gilde zoals leerlooier 
of timmerman. 
9  Burchtplaats, burcht Linz

De burcht Linz werd in 1365 als tol- en dwangburcht door de 
Keulse aartsbisschop gebouwd. Uit die bouwperiode zijn alleen 
nog maar de ronde hoektorens en het fundament overgebleven. 
In 1984/85 werd het kasteel volledig gerenoveerd. Tegenwoordig 
is het in privébezit. Belangrijkste vakwerkhuis van ca. 1500 met 
hoogwater-nooduitgang in de 1. etage, daarnaast een huisthet 
type uit de vroege 17e eeuw met 2 puntgevels. In het midden de 
fontein “Linzer Strünzer”, het symbool van de oerlinzer, die graag 
overdreef.

10  “Rheintor“ (Rijnpoort)
Met toenmalig tolhuis. Indrukwekkende hoogwatermarkerin-
gen aan de buiten- en binnenkant.

11  “Huis Bucheneck“
Van 1840-42 als restaurant in classicistische stijl gebouwd, sinds 
1993 in privébezit en als hotel heropend.

12  “Pulverturm“ (kruittoren)  
Zuidwestelijke hoektoren, van de toenmalige versterkings-
werken en voormalige opslagplaats van buskruit.

13  “Geroltshof“ (1747) 
Deel van de leengoederen van Monreal, waar ook de in 1475  ver-
woeste burcht zur Leyen (Ockenfels) bij hoorde.e.

14  “Stadthalle“
Voormalige Kapucijnenkerk, gebouwd tussen 1642-45 als bar-
okke zaalkerk. Boven et portaal staat madonna op de maan-
sikkel uit  die bouwperiode. Naast de stadshal staat het oude 
gymnasium, gebouwd in de periode 1891- 93 op de plaats 
van het Kapucijnenklooster, tegenwoordig multifunctioneel 
gebouw en communicatiecentrum van de stad.

15  Huis Sion en “Isenburgerhof“ (13e eeuw)
In 1628/29 gebouwd door Damian Adolf Neißen. Tot de schei-
ding van geloof en staat domicilie van de keurvorstelijke 
ambtenaren. Inschrift aan de gevelkant.
Isenburgerhof: het gedeelte links van het gebouw met bar 
okke gevel en representatieve trap.
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