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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 zeer pittige dagtocht wandelt u door het dal van de Ahr 
naar het dorp Altenburg en dan loopt u over een bospaadje naar de schuilhut Horn met geweldig uitzicht. U daalt af 
naar het dorp Ahrbrück en wandelt gemakkelijk door het dal van de Kesselinger Bach naar het dorp Kesseling. Nu 
volgt de klim van de dag want u klimt ruim 300 m omhoog naar de Steinerberg waar u kunt pauzeren bij het 
Steinerberghaus (531 m N.A.P.) met mooi terras. Via een lange afdaling komt u weer bij de Ahr en dan klimt u over 
rotspaadjes omhoog naar het Teufelsloch, een gat in de rotsen vanwaar u weer een prachtig uitzicht heeft.  Via het 
Schwarzes Kreuz daalt u via rotsen af naar de Ahr en wandelt dan naar het terras van Hotel Ruland.  Voor deze 
wandeling dient u over wandelconditie te beschikken en goed ter been te zijn. U kunt de wandeling ook in twee keer 
lopen. In elk deel van de wandeling zit dan een flinke klim. In Ahrbruck neemt u dan de trein en na 9 minuten bent u 
weer terug naar Altenahr Treinkaartje kost 1,45 euro (2018). De dag erna gaat u weer terug naar Ahrbruck en ga dan 
verder met de wandeling. U kunt dezelfde dag natuurlijk ook nog lus 2 met de schitterende uitzichten van wandeling 
1135 lopen.  U kunt wandeling 1136 mooi combineren met wandeling 1135 en er een leuk (lang) weekend van maken. 
Hotel Ruland is zeer gastvrij en ligt midden in het leuke stadje. 

 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

18,88 km  6 uur  366 m  799 m 
 
 

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. 
 
 

 
 

1136. ALTENAHR 18,9 km 
 

1.  Met uw rug naar de ingang van het hotel gaat u 
L omlaag en via brug steekt u het riviertje de Ahr 
over. Negeer zijwegen. Loop rechts van de weg 
Na 200 m voorbij  begraafplaats buigt de weg 
naar links. 20 Meter voor spoorwegovergang gaat 
u bij verbodsbord R en via brug steekt u de Ahr 
over. Negeer meteen na brug paadje links en loop 
grindpad omlaag.  Neem nu het eerste paadje R. 
Aan de T-splitsing gaat u R over het klinkerpad 
en u loopt onder 2 bruggen door. Volg het 
klinkerpad met links  de grote camping Altenahr. 
Bij ingang camping wordt het klinkerpad een 
asfaltweg. Bij oude wijnpers en zitbanken 
passeert u rechts de hooggelegen St Maternus 
kapel (1958-1962). Voorbij speeltuintje steekt u L 
de brug over. Steek meteen daarna in Altenburg 
de voorrangsweg over en loop RD 
(Kreuzbergerstraβe).  
 

(Hier rechts bij zitbanken en  oude waterpomp stond 
van  1824 tot 1944 de oude dorpskapel).   
 

Meteen daarna gaat u aan de T-splitsing L 
(Dorfstraβe) de klinkerweg omhoog door het 
dorpje.  
 

(Een eind verder met uw rug naar huisnr.20 ziet u 
schuin rechts de top van de Hornberg waar u straks 
nog komt. Scherp links ziet u op de top van de berg 
het Teufelsloch (gat in rots), waar u bijna aan het 
einde van de wandeling langs komt).  
 

De klinkerweg wordt bij huisnr 23 een stijgende 
veldweg, die even verder naar rechts buigt met 
mooi zicht over het in het Ahrdal gelegen 
Altenburg. Na 500 m passeert u rechts een 
rotswand waar in een nis een Mariabeeldje staat. 
Na 250 m  passeert u de St Petrus (met sleutel) 
kapel en loop RD (8/Ahrsteig) omhoog.   

2. Aan de 5-sprong bij wegwijzer gaat u RD  
(schuin L)  het smalle bospaadje omhoog richting 
Ahrweiler/Mayschoβ. (U loopt dus niet het brede 
pad omhoog). U begint hier aan de klim naar de 
top van de Hornberg.  Negeer meteen graspaadje 
rechts en loop het grindpaadje omhoog richting 
Horn.  Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong R (8/ 
Karl-Kaufmann-Weg (KKW)) verder omhoog. 
Loop na enige tijd zigzaggend het paadje 
omhoog. Na 550 m buigt het pad haaks links 
omhoog en wordt een breder pad. Na 120 m gaat 
u schuin L (8/KKW) het rotspaadje omhoog.  Na 
100 m gaat u boven op de Hornberg bij schuilhut 
en zitbank R (8/KKW).  
 

(Hier bij schuilhut heeft u geweldig uitzicht. Beneden 
ziet u de kapel in Altenburg. Schuin rechts voor u ziet 
u de Burg Are in Altenahr en schuin rechts in de verte 
ziet u Burg Mayschoβ).  
 

Loop nu even verder RD het   rotspad omhoog en 
dan omlaag. Na 100 m gaat u aan de kruising  RD 
(8/KKW) de bosweg omlaag. Aan de 3-sprong 
gaat u RD (8/KKW) verder omhoog. Negeer 
graspad rechts.  Meteen daarna aan de kruising 
bij hoge uitkijkhut gaat u R (1) over de bosweg, 
die een eindje verder een dalende bosweg wordt.  
 

(Omlaag lopend heeft u bij picknickbank mooi uitzicht 
over Pützfeld).  
 

Na 1,3 km gaat u aan de 4-sprong bij 
alarmnummer (Notruf 112) RD verder omlaag. Na 
500 m komt u uit het bos en volg de smalle 
asfaltweg omlaag.   
 

3.  Ga nu aan de rand van Pützfeld L de bosweg 
omhoog richting Gedänkstätte Hexenferfolgung 
en Silvesterhutte. Negeer zijpaden.  

tel:0049-26438318
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Na 300 m loopt u langs de bosrand omhoog met 
voor u een hoge uitkijkhut.  
 

(Na 200 m passeert u rechts  een zitbank met mooi 
uitzicht op o.a. op de witte Maria Onbevlekte 
Ontvangeniskapel (1681), die in Putzfeld gelegen is 
op een vooruitspringende rots hoog boven het 
riviertje de Ahr. In 1993 werd de kapel 
gerestaureerd).   
 

Let op! 100 m verder gaat u R de berm omhoog 
en u komt meteen bij de voormalige Richtplatz 
waar in 1649 Elisa Simon tijdens de heksenjacht 
te dood werd gebracht).  Loop op de 
picknickweide, mooie pauzeplek na 6,8 km, RD. 
Meteen daarna bij schuilhut en zitbank gaat u L 
(KKW) over het grasveld omlaag. In de hoek van 
het grasveld gaat u RD het bospaadje omlaag.  
Aan de 3-sprong gaat u scherp R (KKW) omlaag. 
Beneden in het dorp Ahrbrück gaat u R de 
asfaltweg omlaag. Meteen daarna gaat u L over  
de doorgaande weg met rechts het sportveld van 
ABK ´54 Ahrbrück.   
 

(Degene die de wandeling in twee dagen wil lopen, 
gaat hier R (Kesselinger Straβe). Negeer zijwegen. 
Na 700 m gaat u aan de T-splitsing R (Hauptstraβe). 
Na 300 m komt u bij het treinstation Brück. Neem hier 
de trein naar Altenahr en na 9 minuten bent u in 
Altenahr. Kaartje kost 1,45 euro  (2018). De volgende 
dag komt u met de trein terug en ga dan verder met 
de wandeling. Vanaf het treinstation gaat u R 
(Hauptstraβe). Na 300 m gaat u L (Kesselinger 
Straβe). Na 700 m komt u bij het sportveld en ga dan 
verder bij de volgende zin).   
 

Na 150 m gaat u aan de 3-sprong bij zitbank, 
infobord en grote parkeerplaats R 
(Denntalstraβe). Voorbij brug over de 
Kessellinger Bach gaat u aan de Y-splitsing L 
(Am Kindergarten) over de volgende brug.  Na 
200 m gaat u aan de kruising RD 
(Hirschbachstraβe).  Aan de 4-sprong, met in het 
midden een picknickbank en drie bomen, gaat u 
R omhoog. Aan de 3-sprong gaat u RD 
(Höhenstraβe/2/3) verder omhoog.   
 

4. Boven voorbij het mooie huis met nr. 11 en 
waarvan de bewoner schijnbaar een FC Bayern 
supporter is (2018), gaat u aan de Y-splitsing R  
de grind- bosweg omhoog.  Aan de 3-sprong gaat 
u RD over de bosweg met links beneden de 
Kesselinger Bach.  Een eind verder wordt de licht 
dalende bosweg een steile stijgende bosweg. Na 
150 m gaat u aan de Y-splitsing  L met links 
beneden de Kesselinger Bach.   Na 750 m  gaat u 
aan de 3-sprong RD (2/3) over het licht stijgende 
graspad dat u geruime tijd RD volgt.  
 

(Hier aan de 3-sprong ziet u links een kapelletje dat 
aan de overkant van de doorgaande weg aan de 
rotswand staat).   
 

Een eind verder bij de beek wordt het pad even 
een steil stijgend bospad. Bijna aan het eind gaat 
u RD over het brede graspad met links de 
Kesselinger Bach.  Voorbij picknickbank en 

ronde zitbank steekt u in het dorp Kesseling via 
brug de beek over. Meteen na de brug gaat R over 
het betonnen pad langs de doorgaande weg en 
beek. Negeer bij H. Hartkapelletje zijweg rechts. 
Aan de kruising bij verkeersspiegel en het St 
Antonius van Paduakapelletje (1901) gaat u L 
(1/2/9/Steinerbergstraβe) de kasseienweg 
omhoog.  
 

(Hier aan de zijkant van het kapelletje staat een 
moordkruis uit 1677).   
 

Let op! Boven waar de kasseienweg overgaat in 
asfaltweg en tegenover huisnr. 5 gaat u  R het 
brede graspad gelegen tussen twee woningen 
omhoog. Na 20 m buigt het pad naar links en 
wordt het een smal stijgend grindpaadje met links 
afrastering/woningen. Steek na 200 m bij 
zitbanken met mooi uitzicht op de hooggelegen 
St Petrus en Maternuskerk in Kesseling  de 
bosweg over en loop RD het steile paadje 
omhoog, dat na 150 m een breed stijgend pad 
wordt. Loop nu rustig de steile Steinerberg 
omhoog, een zeer straffe kuitenbijter. Na 650 m, 
waarvan de laatste 150 m minder steil, gaat u 
boven aan de 4 sprong  L (2) over de grind-
veldweg richting Steinerberghaus. Negeer 
zijpaden.   
 

(Mogelijk hoort u hier in de bronstijd (sept-okt) het 
geluid van  burlende  edelherten).  
 

Na 500 m gaat u aan de Y-splitsing in het bos L 
verder omhoog. Na 150 m wordt de bosweg  
“vlak” en blijf deze geruime tijd RD volgen.   
 

5. Na bijna 700 m gaat u aan de T-splitsing L. 
Meteen daarna gaat u aan de kruising bij 
trafokast L (2/Ahr-Urft-Weg) het bospad omhoog.  
Na 300 m komt u boven op een hoogte van 531 m  
bij het Steinerberghaus met ruim terras, een 
mooie pauzeplek met prachtig uitzicht na 13,5 km 
lopen.  
 

(Vanaf nu is het is het grotendeels omlaag lopen. 
Alleen het laatste stuk naar het Teufelsloch en 
Schwarzen Kreuz gaat omhoog).   
 

Met uw rug naar de ingang van het café gaat u R 
over het terras en loop het trapje omhoog. 
Meteen daarna gaat u aan de Y- splitsing L het 
paadje omhoog. Boven steekt u het grasland over 
naar het grote stenen kruis en ga hier L over het 
graspad tot aan de ronde betonnen paal waar u 
mooi panorama heeft op de omliggende bergen. 
Loop hetzelfde graspad terug naar het stenen 
wegkruis en ga nu RD.  Aan de T-splitsing bij 
volgende ronde betonnen paal gaat u L (8a/Ahr- 
Urft-Weg) het pad omlaag. Steek de smalle 
asfaltweg  over en loop RD (8a/Ahr-Urft-Weg) het 
bospad omlaag. Na 200 m buigt het pad links 
verder omlaag.  Negeer beneden zijpad links. 20 
meter verder gaat u aan de  4-sprong L  over de 
licht stijgende bosweg. (Dus de meest linkse 
bosweg).  Na 750 m gaat u beneden aan de 3-
sprong RD. 50 meter verder, waar de brede weg 
naar links buigt,  gaat u aan de 3-sprong RD (8) 
het bospaadje omhoog.  
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Aan de 4- sprong gaat u bij nr. 8 op boom RD (8). 
(U neemt dus het tweede pad R (8) omlaag) .  
 

(U kunt hier ook een alternatief lopen waarbij u langs 
een zitbank komt met adembenemend uitzicht. De 
route wordt dan circa 150 m langer. Ga dan hier aan 
de 4-sprong R (eerste pad rechts) omlaag. Aan de T-
splitsing gaat u L over de grindweg. Aan de 3-sprong 
gaat u RD omlaag.  
 

(Hier aan de 3-sprong staat rechts de zitbank met het 
adembenemende uitzicht. Hier ziet u o.a. in de verte 
de 319 m hoge witte radiotelescoop in Effelsberg, die 
met haar spiegeldiameter van 100 m behoort tot de 
grootste volledig beweegbare radiotelescopen van de 
wereld).  
 

Na 100 m gaat R (8/Ahr-Urft-Weg) het bospad steil 
omlaag. Ga nu verder bij **** in dit punt).   
 

Beneden loopt het pad  even door struikgewas en 
volg verder RD het bospaadje dat een eind verder 
een steil dalend bospaadje wordt. Beneden gaat u 
L over de bosweg. Na 5 m gaat u R (8/Ahr-Urft-
Weg) het bospad steil omlaag.  **** Aan de 4-
sprong, met rechts een graspad,  neemt u het 
middelste paadje omhoog over een heuvel.   
 

(U kunt hier ook RD (8/Ahr-Urft-Weg) het pad omlaag 
lopen. Ga dan verder bij **** in punt 6 ).   
 

Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD en  dan 
komt u bij de schuilhut Schrock op een hoogte 
van 400 m N.A.P. (Aan de achterzijde heeft u 
afhankelijk van begroeiing  mooi uitzicht).    
 

6. Loop even een klein stukje hetzelfde paadje 
terug en ga aan de Y-splitsing R steil omlaag 
(voorzichtig).  
 

(Bijna aan het eind van het pad kunt u even rechts 
over de rots lopen waar het gemakkelijker is).   
 

Vlak daarna gaat u beneden R over het dalende 
moeilijk te belopen pad **** dat een eindje verder 
scherp links omlaag buigt en dan weer goed te 
belopen is.  Negeer zijpad rechts omlaag.  Aan de 
omgekeerde Y-splitsing gaat u scherp R (8/6/Ahr-
Urft-Weg) de bosweg omlaag. Aan de 3-sprong bij 
zitbank gaat u L (8/6/Ahr-Ufrt-Weg) verder 
omlaag. Negeer zijpaden en blijf de bosweg bijna 
1,3 km RD (8/6)omlaag volgen.  Beneden aan de 

4-sprong bij zitbank gaat u  RD (7/Ahrsteig) het 
bospad omhoog richting Altenahr. Vlak daarna 
gaat u aan de 3-sprong RD (7/Ahrsteig). Negeer 
zijpaadjes en blijf het zigzaggende stijgende pad 
(7/Ahrsteig)  volgen. Na 350 m gaat u boven op de 
bergkam aan de T-splitsing R (7/Ahrsteig) en loop 
tussen de rotsen door. Na 350 m buigt het 
rotspad scherp L omlaag en vlak daarna buigt het 
pad naar rechts met links mooi uitzicht over 
Altenburg. Een eind verder gaat  bij steen met 
opschrift “Teufelsloch”  R en loop na 10 m het 
trappenpad omhoog en loop even verder het pad 
langs de stalen draad omhoog.   
 

7. Boven komt u bij het Teufelsloch waar een 
zitbank staat en waar u  geweldig uitzicht heeft 
over Altenahr en de Burg. Loop hetzelfde 
(trappen)pad terug. Bij de steen met opschrift 
“Teufelsloch” gaat u nu R en u passeert meteen 
rechts de herinneringssteen aan Jutta Menzner. 
Bij zitbank met alweer mooi uitzicht over 
Altenburg buigt het rotspad rechts omlaag. Na 
verschillende (rots)trappen gaat u aan de  3-
sprong RD (7/Ahrsteig)   Na 50 m gaat u bij 
infosteen L het rots trappenpad met leuning  
omhoog en u komt bij het Schwarzes Kreuz 
(1875) waar u bij zitbanken weer mooi uitzicht 
heeft over Altenahr en de Burg.  (Beneden ziet u 
Hotel Ruland).  Loop terug het rots  trappenpad 
omlaag en ga bij infosteen L (7/Ahrsteig) het 
rotsenpad voorzichtig omlaag. Aan de 3-sprong 
gaat u L (7) het pad omlaag. (U verlaat hier de route 
van de Ahrsteig). Vlak daarna gaat u beneden R 
langs de spoorlijn en ga dan meteen L door de 
tunnel.  Na de tunnel gaat u L over het asfaltpad 
met rechts beneden de Ahr.  Voorbij het 
treinstation Altenahr, waarin o.a. het 
toeristenbureau is gehuisvest, gaat u RD over de 
asfaltweg.  Vlak daarna gaat u aan de T-splitsing 
(voorrangsweg) R de brug over. Meteen na de 
brug, bij restaurant met de mooie gevel, gaat u 
scherp R het klinkerpad omlaag dat meteen naar 
links buigt met rechts de Ahr. (Rechts boven ziet u 
het Schwarzes Kreuz).  Na 100 m gaat u meteen 
voorbij twee zitbanken en schaakbord het trapje 
omhoog en u komt weer bij het mooie terras van 
Hotel Ruland, waar het goed toeven is en  waar u 
nog iets kunt eten of drinken. 

 

Samenstelling route: Jan Nobbe. 
 
Auteur: Jos Wlazlo     
 

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.   

 


