1135. ALTENAHR 19,4 km
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Op een dik uur rijden van de Nederlandse grens ligt midden in de Eifel het toeristische stadje Altenahr.
Een weekendje Altenahr is een must voor elke wandelliefhebber! Tijdens deze pittige wandeling, die
bestaat uit 2 lussen (13,4 km en 6,4 km) wandelt u eerst een gemakkelijk stuk langs de Ahr naar het dorp
Kreuzberg. Dan loopt u door de bossen omhoog en boven wandelt u een prachtig rotspaadje over de
bergkam. U komt in het dorp Unterkrälingen en dan loopt u door de bossen naar Schloss Vischel. Via
mooie afdaling komt u weer in Altenahr, waar u kunt pauzeren bij hotel Ruland. De tweede lus loopt u
meteen omhoog naar de Burg Are vanwaar u schitterend uitzicht heeft. Voorbij het Weiβes Kreuz volgt u
een mooie hoogteweg naar de rots Umerich, waar u geweldig uitzicht heeft. U daalt af langs wijnranken en
door het dal van de Ahr wandelt u terug naar het hotel met mooi terras aan de Ahr. U kunt deze wandeling
natuurlijk ook in twee dagen lopen. Een dag lus 1 en de nadere dag lus 2. In lus 2 is veel te zien en staan
veel zitbanken waar u kunt genieten van de schitterende uitzichten. U kunt de wandeling ook combineren
met wandeling 1136, die u ook in twee keer kunt lopen. U kunt er in elk geval een leuk (lang) weekend van
maken. Hotel Ruland is zeer gastvrij en ligt midden in het leuke stadje. Mensen met hoogtevrees kunnen
deze wandeling beter vermijden!
Startadres: Hotel restaurant Ruland, Brückenstraβe 6, Altenahr. Tel:0049-26438318. Dagelijks open vanaf
12.00 uur. Voor en achter het hotel is een parkeerplaats die u mag gebruiken.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

19.45 km

6.30 uur

244 m

721 m

blz 3 van 5

1135. ALTENAHR 19,4 km
(Lus 1).
1. Met uw rug naar de ingang van het hotel gaat u
R en ga dan meteen R onder het gebouw (hotel)
door naar de parkeerplaats. Ga dan R en loop via
het terras het trapje omlaag naar het riviertje de
Ahr. Ga dan R over het klinkerpad met links de
Ahr. Steek voor het hotel Zum Schwarzen Kreuz
met de mooie gevel L via brug de Ahr over. Aan
de ongelijke 4-sprong gaat u R (4) langs huisnr. 3.
Negeer zijwegen. (Een eind verder passeert u links
de begraafplaats). Aan het eind buigt de weg naar
links en loop dan RD over de grote parkeerplaats.
Aan het eind van de parkeerplaats steekt u RD
(4/5/7) via brug de Ahr weer over en volg het
asfaltpad omlaag. Circa 20 m vóór volgende brug
gaat u R (4) over het grindpad, dat links omhoog
buigt. Boven vóór brug, gaat u R (4) over het
paadje dat een eindje verder bij reling een
stijgend pad wordt met links beneden de
spoorlijn. Aan de 3-sprong gaat u RD omlaag met
links de spoorlijn. Beneden bij brug gaat u R (4/5)
over het betonnen pad met links de Ahr en bij
grote steen met afbeelding van Barmherzige
Jesus loopt u onder de hoge brug door en volg
RD het klinkerpad. Na 500 m gaat u aan de Tsplitsing bij wegwijzer L richting Adenau en u
passeert meteen links een Mariakapelletje.
(Voor u ziet u hoog gelegen Burg Kreuzberg, die de
enige burcht in het Ahrtal is die nog in privé bezit is.
De familie Von Boeselager; een adellijk geslacht dat
oorspronkelijk uit Maagdenburg stamt kocht de
burcht in 1820 en woont er nog steeds. Sindsdien is
er weinig veranderd aan de hoogteburcht. De burcht
werd in 1340 gesticht door de ridder Cuno von
Visscherich. Dit gebeurde onder toeziend oog en met
toestemming van de aartsbisschop van Keulen. In
ruil hiervoor moest ridder Cuno de belangen van de
bisschop in het Ahrtal verdedigen.
Aan het einde van de 17e eeuw werd het kasteel
opgeblazen door de Fransen. Op de resten bouwde
men rond 1760 een nieuwe burcht, waarbij gebruik
gemaakt werd van de ronde donjon).
Aan de 3-sprong in Kreuzberg gaat u R (In
Dangeln) over de klinkerweg. Aan de omgekeerde
Y-splitsing gaat u RD (Staufenberg) over de
doodlopende weg. Aan de kruising gaat u R
(Staufenberg 22-30).
2. Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong RD de
smalle asfaltweg omhoog. Vlak daarna gaat u bij
woning RD het bospaadje omhoog langs de
afrastering (Het paadje is soms begroeid). Het
paadje buigt naar links. Na 30 m gaat u aan de 4sprong RD over het middelste paadje, waarvan
het laatste stuk steil omhoog gaat. Na 150 m
buigt het smalle bospad boven op de bergkam
naar rechts. Na 100 m wordt het pad een steil
stijgend rotspad. Na de volgende 100 m gaat u
vlak voor uitzichtpunt L het steile paadje omlaag.
(Hier bij uitzichtpunt bij dode boom heeft u mooi
uitzicht over Kreuzberg/Altenahr).

Na 50 m volgt u geruime tijd het prachtige
avontuurlijke rotspaadje over de bergkam.
(Doe rustig aan, geniet en let goed op waar u loopt).
Na 300 m gaat u RD omhoog verder over het
rotspaadje. 100 m verder loopt u onder
hoogspanningskabels door en volg verder het
pad. (Het pad is nu makkelijker te belopen). Na 300
m gaat u aan de 4-sprong (3-sprong van brede
paden) RD (schuin R) het bospaadje omhoog.
(U kunt hier ook RD het brede bospad, dat een eind
verder naar rechts buigt, omhoog lopen. Aan het eind
van het pad gaat u R de doorgaande weg omhoog.
Ga dan verder bij **** in dit punt).
Na 100 m volgt u boven RD het bospaadje, dat na
150 m links omhoog buigt. Na 200 m ziet u links
beneden een asfaltweg met reling. Ga hier L
omlaag. Aan de bosweg gaat u R. Aan de
doorgaande weg gaat u R (Ahr-Ufer-Weg)
omhoog. **** Na 80 m, waar de doorgaande weg
naar links buigt, gaat u bij verbodsbord RD (AhrUrft-Weg) over de bosweg richting Krälingen. Aan
de 3-sprong gaat u L (Ahr-Ufer- Weg/GottfriedKinkel-Weg) de bosweg omhoog. Boven passeert
u links een veldkruis. Aan de doorgaande weg
gaat u R door een open landschap omhoog.
3. Let op! Na 200 m, waar links bos begint en
vlak voordat de doorgaande weg naar rechts
buigt, gaat u R (Gottfried-Kinkel-Weg) het
graspaadje omhoog en u passeert meteen links
een paar bomen/struikgewas. Voorbij grasland en
bij zitbankje (mooi uitzicht) volgt u RD
(Hasenweg) het graspad omhoog. Negeer zijpad
links. Aan het eind gaat u R de doorgaande weg
omhoog. Na 200 m gaat u aan de 3-sprong met
zitbank R over de asfaltweg. Meteen daarna gaat
u aan de 3-sprong L de smalle asfaltweg
omlaag/omhoog richting dorp. In het dorp
Unterkrälingen gaat u aan de 3-sprong RD steil
omhoog. Meteen daarna gaat u 3 sprong RD
langs huisnr. 18.
(Als u hier L gaat, dan komt u meteen bij café bistro
Alte Krähe. Vrijdag en zaterdag open vanaf 14 uur
Zondag en op Duitse feestdagen open vanaf 10 uur).
Na 100 m gaat u R (Vilmahöhe) omlaag. Na 200 m,
voorbij leuk met breuksteen gebouwd huisje,
gaat u aan de Y-splitsing R de veldweg omlaag.
Na 600 m, ca. 50 m voordat de veldweg naar
rechts draait, gaat u L over de dalende bosweg.
Na 200 m gaat u R over het dalende pad langs
een weiland. Beneden bij weiland en het beekje
Lohrsbach loopt u RD het bospad omhoog. Vlak
daarna gaat u aan de T-splitsing L over de
bosweg. Aan de 3-sprong gaat u RD de boskiezelweg omhoog. Aan de Y-splitsing gaat u R
omhoog. Na bijna 600 m negeert u boven bosweg
links omhoog. Vlak daarna gaat u aan de 3sprong L. Negeer zijpaden.

4. Na bijna 700 m gaat u aan de T-splitsing R (N)
omlaag met rechts van u een weiland en de
kerktoren in Vischel. Negeer zijpaden. Aan de
asfaltweg bij Mariakapelletje gaat u R (A4). U
passeert rechts de Burg Vischel en links een
groot wegkruis type vliegermodel.
(Schloss/Burg Vischel werd in de 9 e eeuw voor het
eerst als waterburcht vermeld. In 1115 werd het
verwoest. Het huidige waterslot is in 1829 mogelijk
op de fundamenten van de oude waterburcht
gebouwd. In 1984 werd het grondig gerestaureerd).
Waar de smalle asfaltweg bij mooi vakwerkhuis
(1823) links omlaag buigt, passeert u rechts de
met
breuksteen
gebouwde
voormalige
parochiekerk Sankt Nicolaus, die voor het eerst
genoemd is in 1222.
(Op de begraafplaats staat een groot monument
(1924) dat de inwoners van Vischel herdenkt die zijn
omgekomen of vermist zijn in de Eerste en Tweede
Wereldoorlog).
Na 100 m loopt u bij verbodsbord en rood/witte
afsluitboom RD de bosweg omlaag.
(Hier is rechts de inrit naar het gebouw van de
Fortsverwaltung Vischel, dat gehuisvest is in de
voormalige pastorie).
Beneden voorbij brug over de Vischelbach
negeert u meteen bospad links en volg de
bosweg. Na 300 m gaat u aan de Y-splitsing, met
bomen in het midden, R (Karl-Kaufmann-Weg/5)
de bosweg omlaag met rechts beneden de
Vischelbach. Negeer bosweg rechts. Na 300 m
gaat u aan de 3-sprong bij bordje “Eifelverein” en
nr. 5 op boom L over de soms modderige
bosweg. (Loop rechts van het brede pad). Vlak
daarna gaat u door het ijzeren hek (hendel naar
links halen) en volg de bosweg RD omhoog. Na 70
m gaat u aan de 3-sprong L de bosweg omhoog.
Na 150 m gaat u aan de T-splitsing voor hoge
afrastering R de bosweg omhoog. Het pad buigt
links omhoog. Negeer zijpaden en volg RD de
brede holle bosweg omhoog. Na 500 m gaat u
boven aan de T-splitsing R (10/N) over de bosweg
met rechts houten elektriciteitspalen. Aan de
ruime 3-sprong gaat u RD (10/N) verder langs de
houten elektriciteitspalen. Aan de volgende 3sprong gaat u RD (10/N) richting ijzeren hek. Via
hoog ijzeren draaihek bij veerooster gaat u RD
over het pad en even verder loopt u onder
hoogspanningskabels door. Voorbij ommuurd
huis volgt u de veldweg omlaag. Na 400 m loopt u
bij zitbank weer onder hoogspanningskabels
door en volg RD (10) de dalende bosweg.
5. Aan de 3-sprong gaat u RD (4/10) de grindweg
omlaag richting Altenahr. Negeer zijpaden. Via
brug steekt u de Bundesstraβe over en volg de
asfaltweg omlaag. Aan de 4-sprong, met links
nieuwbouw woningen (2018) aan de weg Zur
Martinsück, gaat u R over de grindweg. Na 20 m
gaat u aan de Y-splitsing R over de grindweg
langs 2 zitbanken en links een rij bomen. Na 40 m
gaat u aan de 3-sprong RD over de grindweg
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omlaag richting Altenahr. Let op! Meteen daarna
waar rechts hoog struikgewas begint, gaat u R
het graspad omlaag met rechts grasland en links
het struikgewas en loop even verder RD het
brede graspad door het struikgewas omlaag.
Beneden gaat u L de asfaltweg omlaag met voor
u een loodrechte rotswand en de Burg Are, waar
u straks langs komt. Meteen daarna gaat u aan de
T-splitsing L omlaag. Vlak daarna gaat u aan de
volgende T-splitsing bij wegwijzer R omlaag
richting Ortsmitte. Aan de 3-sprong gaat u RD
omlaag richting kerk. Negeer bij de Maria
Verkündigung kerk zijweg links.
(De kerk is te bezichtigen. U kunt ook via de andere
in- uitgang van de kerk verder omlaag lopen. De kerk
werd in de 12e eeuw na de bouw van Burg Are
gebouwd. In 1166 werd ze voor het eerst genoemd).
Beneden komt u weer bij Hotel Ruland, waar u
kunt pauzeren o.a. op het mooi achterterras aan
de Ahr.
Lus 2.
6. Met uw rug naar de ingang van het hotel gaat u
R. Negeer meteen bij kerk zijweg links omhoog.
(Een eindje verder vlak voor de 3-sprong passeert u
links een prachtig vakwerkhuis met aan de gevel
kleine klokken. Als u 2 euro in de desbetreffende
sleuf duwt, dan hoort u het carillon).
Aan de 3-sprong, met voor u café Caspari (lekker
gebak), gaat u L omhoog met meteen links het
mooie Rathaus en rechts een kapel met piëta.
Negeer zijweg links omhoog (Weinbergstraβe).
(Voor woning met huisnr. 39 liggen in het trottoir
zeven zogenaamde stolpersteinen. Bij huisnr. 36
passeert u een niet meer in dienst zijnde
kousenautomaat).
Voor huisnr. 58 gaat u bij bord “An der Burg” R
het klinkerpad omhoog en u passeert huisnr. 56.
Boven aan de T-splitsing bij wegwijzer (hier komt
u straks terug) gaat u R en u loopt via het Untere
Tor (12e eeuw) het pad omhoog naar de Burg Are
Bij reling buigt het pad naar links.
(Hier bij reling heeft u prachtig uitzicht o.a. in de verte
op de Burg Kreuzberg, die u in het begin van de
wandeling heeft gezien. Voor u op de bergtop ziet u
het Teufelsloch, de opening in rots.
Rechts schuin beneden daarvan ziet u op een steile
rots het Schwarzen Kreuz. In wandeling 1136 komt u
langs het Teufelsloch en het Schwarzes Kreuz).
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong L over het
smalle pad richting Burgbrunnen. Vlak daarna bij
de Burgbrunnen gaat u R de trap omhoog en volg
het pad.
(De Burgbrunnen (waterput) is sinds 1713 volgestort
met puin van de burcht. In 2005 is men begonnen
met het verwijderen van het puin uit de put. Nu
(2018) zit men reeds op een diepte van 35 m).

Aan de 3-sprong gaat u L omhoog en loop bij
zitbank en infobord via trapje door de poort
omhoog.. Loop nu over het terrein van de burcht
via trappen met reling helemaal omhoog naar de
toren met overkapping.
(Hier staan twee zitbanken en heeft u rondom
prachtig uitzicht. De toren “Bergfried, deed in de 12e
eeuw dienst als gevangenis).
Loop nu hetzelfde pad omlaag tot voorbij das
Untere Tor. Aan de 3-sprong bij wegwijzer gaat u
nu RD het smalle pad omhoog richting
Ahrweiler/Mayschoβ.
Voorbij
gebouw
(vakantiehuis voor gehandicapten) gaat u R de
trap omhoog. Boven aan de 3-sprong bij
wegwijzer gaat u L (2/3/10) met meteen rechts van
u het grote houten Weiβes Kreuz (zie infobord).
7. Na 50 m gaat u R (3/10) de trap omhoog met
even verder rechts van u een wijngaard. Boven
aan de T-splitsing bij kruiswegstatie (1728) gaat u
R 0ver de grindweg en u passeert meteen rechts
2 zitbanken.
(Hier heeft u weer zicht op de burcht. Tegenover de
zitbanken is de Altenahrer Eck die in 2012 is
uitgeroepen tot Schönste Weinsicht Ahr. Boven staat
een picknickbank).
Na 300 m bij volgende kruisweg statie buigt de
grindweg links verder omhoog.
(U loopt hier over de zeer bekende wandelroute
Rotwein Wanderweg).
300 m verder gaat u aan de Y-splitsing bij
wegwijzer en afsluitboom R (3) omlaag richting
Ummerich.
(Vlak achter de afsluitboom staat de volgende
kruiswegstatie).
Aan de Y-splitsing bij markeringssteen gaat u L
(Rotwein Wanderweg) omhoog. (U verlaat hier dus
route met markering 3). Aan de 4-sprong bij
wegwijzer gaat u RD omhoog richting Ummerich.
Negeer zijpaden. Na 300 m gaat u beneden aan de
3-sprong bij wegwijzer RD omhoog.
(Hier aan de 3-sprong staat links boven een brede
zit- ligbank, waar u prachtig uitzicht heeft. Even
verder bij volgend uitzichtpunt heeft u nog mooier
uitzicht).
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Volg het pad omhoog over de rotsen en na 100 m
komt u bij vlag bij het uitzichtpunt Ummerich.
(Hier staat een zitbank en heeft u schitterend uitzicht
over Mayschoβ dat omgeven is door wijngaarden,
een genietplekje).
Loop hetzelfde pad terug tot aan de 3-sprong bij
wegwijzer en ga nu L richting Laach. Even verder
wordt het pad een dalend pad (even steil dalend)
dat u bijna 1 km volgt tot beneden in het dorp
Laach Aan de 3-sprong gaat u R omlaag en u
loopt tussen de wijngaarden door. Aan de Tsplitsing bij wegwijzer gaat u R verder omlaag en
u loopt nog steeds tussen de wijngaarden door.
Beneden in het dorpje Laach gaat u aan de
doorgaande weg R. Na 100 m steekt u bij
wegwijzer L via de overdekte brug de Ahr over.
Meteen na de brug gaat u R over pad met rechts
beneden de 86 km lange Ahr. Na 250 m loopt u
onder de stalen fietsbrug door en ga dan meteen
L het pad omhoog. Boven gaat u RD over het
grindpad (fiets-voetpad).
(Een eindje verder bij ronde bogen in muur ziet u
rechts de kapel in Reimershoven).
Voorbij Reimershoven loopt u RD over de stalen
roosterbrug.
8. Na de brug, met links boven van u de spoorlijn,
loopt u RD over het licht stijgende grind-, fiets-,
voetpad.
(Een eindje verder ziet u voor u weer de Burg Are die
op een hoge steile rotswand staat).
Na 500 m loopt u na brug door de 65 m lange
verlichte tunnel. Na de tunnel loopt u het dorp
Altenahr weer binnen.
(Na de tunnel ziet u rechts boven weer de Burg).
Volg nu RD het klinkerpad.
(Na circa 300 m ziet u links boven het Schwarze
Kreuz, dat op een steile rotswand staat).
Voorbij het stationsgebouw gaat u bij wegwijzer
R. Volg nu de asfaltweg, die naar links buigt.
Meteen daarna steekt u aan de T-splitsing
(voorrangsweg) R via brug de Ahr weer en loop
dan bij de prachtige gevel van hotel Zum
Schwarzen Kreuz RD. Na 100 m komt u weer bij
Hotel Ruland waar het goed toeven is. Aan de
achterzijde bij de Ahr is een leuk terras.
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