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  blz 2 van 3 

 

Op een dik uurtje rijden van de Nederlandse grens bij Bocholtz liggen in de Vulkaaneifel de mooie stadjes 
Bad Neuenahr en Ahrweiler. Tijdens deze pittige en zeer panoramische wandeling, wandelt u eerst een stuk 
langs de Ahr door enkele parken en dan klimt u de eerste wijnhelling omhoog voor een mooie blik op de 
stad.  Met klimmen en dalen wandelt u langs wijnranken met prachtige uitzichten en dan loopt u, via een 
prachtig pad, door de Maibachklamm, naar Ahrweiler.  In de straatjes en op het gezellige marktplein staan 
fraaie vakwerkhuizen en er zijn leuke terrasjes voor Kaffee und Kuchen.  Dan klimt u weer omhoog en 
wandelt u weer geruime tijd langs wijnranken met mooie uitzichten.  Dan daalt u af en loopt u door  
Bad Neuenahr terug naar de parkeerplaats, maar u passeert eerst nog de leuke Biergarten van het 
Neuenahr Brauhaus, voor een lekkere Weissen.  (In 2021 zijn de stadjes hard getroffen door de 
overstroming van de Ahr. In juli 2022 was nog veel te zien van de schade en veel huizen en winkels zijn 
nog onbewoonbaar. In Ahrweiler stond het water wel 2 m hoog en er vielen 69 doden. Er waren 12 bruggen 
weggeslagen en er liggen nu noodbruggen).  
 

Startpunt: Parkeerplaats Apollinarisstadion, Kreuzstrasse 118, Bad Neuenahr – Ahrweiler. 
 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

16,91 km  4.30 uur  107 m  318 m 
 

 
 

1606. BAD NEUENAHR – AHRWEILER 16,9 km  
 

1.  Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u R 
over de asfaltweg.  Aan de 3-sprong gaat u RD en 
na 30 m gaat u R over de verharde grindweg, met 
links enkele schoolgebouwen. Voorbij de fabriek 
gaat u aan de Y-splitsing R en na 20 m gaat u aan 
de T-splitsing R over het fietspad langs de Ahr. 
Aan de 4-sprong, met nieuwe brug, gaat u RD 
over het fietspad langs de beek. Aan de grote 
kruising bij de brug gaat u RD over het asfaltpad 
langs de Ahr. Aan de 3-sprong gaat u RD met 
links het Kurhaus.  Aan de 3-sprong, bij huisnr. 5 
gaat u RD. Voorbij de kerk gaat u aan de ongelijke 
kruising L en steekt u via de brug de Ahr over. 
Meteen na de brug gaat u R het grindpad in, door 
het park en negeer zijpad links. Aan de  
T-splitsing gaat u R. Waar het pad naar links 
buigt, loopt u RD over het gras langs de 
afrastering. Aan het einde volgt u RD het brede 
grindpad.  Voorbij de uitgangspoort gaat u R door 
de bomenlaan, langs de Ahr. Neem het eerste 
grindpad L, met rechts het park. Negeer zijpad 
rechts en aan de 5-sprong gaat u L. Na 40 m gaat 
u aan de 4-sprong met 3 pilaren en zitbank RD.  
Negeer alle zijpaden rechts en ca. 50 m voor het 
hoge gebouw gaat u L omhoog.   
 
2.   Boven steekt u de doorgaande weg over en 
gaat u RD de asfaltweg omhoog tussen de 
gebouwen door. Loop door het tunneltje en ga L 
de trap omhoog. Boven gaat u even L en na 10 m 
gaat u aan de 3-sprong met rood/witte paaltjes R 
de grindweg omhoog. Negeer twee zijpaden links 
en aan de 4-sprong, met een graspad, gaat u RD.  
Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD en 
meteen daarna gaat u aan de Y-splitsing met 
insectenhotel R, het brede graspad omlaag.  Aan 
de omgekeerde Y-splitsing bij de wijnranken gaat  
u RD het asfaltweggetje omlaag.  Beneden aan de 
3-sprong gaat u RD en buig met de weg mee naar 
links. Tegenover huisnr. 39 gaat u R het 

klinkerpad omlaag, langs een pleintje met 
zitbanken.  Aan de T-splitsing gaat u L en dan 
gaat u meteen aan de 3-sprong R de grindweg in 
langs huisnr. 27.  Na 50 m gaat u aan de 3-sprong 
R het voetpad in en voorbij bruggetje gaat u aan 
de T-splitsing L, het asfaltweggetje omhoog.   
 
3. Na 20 m gaat u aan de 3-sprong R het 
asfaltweggetje omhoog. Na 20 m gaat u aan de  
3-sprong RD het weggetje omhoog tussen de 
wijnranken door.   Aan de 3-sprong gaat u RD de 
veldweg omhoog, langs een zitbank.  Boven aan 
de 3-sprong gaat u R.  Aan de 3-sprong, met 
ligbank, gaat u RD en meteen daarna gaat u aan 
de omgekeerde Y-splitsing scherp R terug over 
het asfaltweggetje.  Na 60 m  gaat u schuin L het 
grindpad omlaag vlak langs de wijnranken.  Aan 
de 3-sprong met zitbank en mooi uitzicht gaat u 
L.  Let goed op de rechterzijde! Na ca. 150 m gaat 
u scherp R het bospad omlaag.  Daal een stenen 
trapje af en volg het pad. Bij de eerste huizen 
volgt u de asfaltweg omlaag en aan de T-splitsing 
gaat u L (Sonnenbergstrasse).   Voorbij huisnr. 28 
gaat u L over het klinkerpad en buig mee naar 
rechts. Aan de T-splitsing gaat u L de weg 
omhoog, langs huisnr. 7.  Aan de T-splitsing met 
boom gaat u L omhoog en neem het eerste 
asfaltpad R langs 2 zitbanken.  
 
4. Aan de ongelijke kruising gaat u RD de 
doodlopende weg omhoog richting Altenahr. 
Voorbij huisnr. 14 gaat u aan de  kruising L het 
smalle weggetje omhoog, langs een verbodsbord.  
Aan de 3-sprong gaat u RD steil omhoog langs 
twee zitbanken.   Aan de volgende 3-sprong met 
zitbank gaat u RD omhoog.  Let goed op de 
rechterzijde!   Na een flink stuk klimmen, neemt u 
het eerste paadje R omhoog en kort daarna gaat 
u aan de 4-sprong R de stenige weg omlaag.   
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Na 50 m gaat u aan de 3-sprong, met mooi 
uitzicht, L over de grindweg, langs de wijnranken.  
Aan de 3-sprong met wegwijzer gaat u RD 
richting Hungertal Hütte.  Aan de omgekeerde  
Y-splitsing, met zitbank, gaat u RD het smalle 
weggetje omlaag. Beneden aan de T-splitsing 
gaat u scherp R over de asfaltweg en na 40 m 
gaat u, vlak voor de parkeerplaats aan de  
3-sprong met wegwijzer, L het bospad in, richting 
Altenahr.  Beneden vlak vóór het bruggetje gaat u 
R, over het bospad, richting Steinhalzkopf.  Volg 
geruime tijd het prachtige pad langs de Maibach 
door de Maibachklamm en aan de 4-sprong gaat 
u R over de betonnen brug. Volg dan het 
asfaltpad omhoog met links mooi uitzicht op de 
Ahr. (Tijdens de overstroming in 2021 is een deel 
van het pad weggeslagen dus let goed op).   
 
5.   Let op! Neem het eerste onverharde paadje L 
met links de Ahr. Negeer grindpad rechts naar 
parkeerplaats en dan loopt u langs de wijnranken.  
Aan het einde volgt u RD de asfaltweg en voor de 
Ahr buigt u R.   Negeer de eerste brug links. Aan 
de ongelijke kruising gaat u L en steekt u via de 
brug de Ahr over richting stadspoort.  Na de brug 
houdt u rechts aan, vlak langs de brandweer. Via 
zebrapad steekt u de doorgaande weg over en 
loopt u RD via de stadspoort de Altstadt van 
Ahrweiler binnen.  (Ook dit centrum is hard 
getroffen door de overstroming in 2021, het water 
stond wel 2 m hoog).  Aan de kruising op het 
gezellige marktplein met leuke terrasjes gaat u 
RD met links de kerk en aan de T-splitsing voor 
huisnr. 16 gaat u R.   Aan de 3-sprong gaat u L en 
loopt u RD onder de stadspoort door.  Aan de 
kruising gaat u RD de weg omhoog en steekt u de 
spoorlijn over. Meteen daarna gaat u aan de 
kruising met infoborden RD de asfaltweg omhoog 
langs wijnranken. Onder het onafgebouwd 
viaduct en bij  zitbank gaat u RD omhoog.    
 
6.  Na 50 m gaat u aan de kruising scherp R en 
volg dan de grindweg. U geniet rechts van een 
prachtig panorama en aan de Y-splitsing gaat u R 
de grindweg omlaag langs een zitbank. De weg 
wordt een dalend asfaltweggetje en aan de  
T-splitsing gaat u R omlaag. Beneden aan de 
kruising, voor de brug, gaat u L (Am Weiherberg).  
Na 25 m gaat u aan de Y-splitsing L het weggetje 
omhoog, langs de wijnranken.  Aan de kruising 
met zitbank gaat u RD verder omhoog richting 

Lantershof.  Aan de kruising gaat u RD, nog even 
omhoog. Aan de volgende kruising gaat u R de 
grindweg omlaag. De weg wordt een dalend 
asfaltweggetje en aan de 4-sprong met wegwijzer 
gaat u L richting Bad Bodendorf. Aan de 4-sprong 
met wegwijzer en zitbank (fijn pauzeplekje) gaat u 
R omlaag, richting Bad Bodendorf.  Beneden aan 
de voorrangsweg gaat u L over het voet-/fietspad 
langs de weg.  Na 150 m gaat u bij parkeerplaats 
R de asfaltweg omhoog, richting Bad Bodendorf.   
Boven aan de 3-sprong steekt u R via de brug de 
snelweg over en volgt u het smalle weggetje 
tussen wijnranken door.  
 
7. Aan de ongelijke 4-sprong neemt u de tweede 
weg L langs de zitbank omhoog. Aan de  
T-splitsing, met zitbank en wegwijzer, gaat u R 
richting Bad Bodendorf. Aan de volgende  
T-splitsing, voor de steilrand, gaat u L.  Vlak voor 
de bosrand gaat u aan de 3-sprong, met 
markeringspaal, R (3) het weggetje omlaag.  Aan 
de ongelijke 4-sprong gaat u L (3) de steile 
grindweg omhoog, langs de wijnranken.  Aan de 
3-sprong met wegwijzer en links het terras van  
Hemmessener Hütte, gaat u RD richting Bad 
Neuenahr. Na 25 m gaat u, aan de 3-sprong met 
wegwijzer, RD het weggetje omlaag. Beneden aan 
de T-splitsing met zitbank gaat u L. Aan de  
3-sprong gaat u RD omlaag (Im Dellmich).   
Negeer zijwegen en dan loopt u RD onder het 
snelwegviaduct door.  Aan de kruising gaat u RD 
(Weinbergstrasse) en u loopt Bad Neuenahr 
binnen.  Negeer alle zijwegen en dan steekt u de 
spoorlijn over.  
 
8.   Na 50 m gaat u aan de ongelijke kruising L 
(Peter Fix Strasse).  Negeer zijwegen en dan buigt 
u naar rechts. Aan de T-splitsing voor huisnr. 145 
gaat u L.  Aan de ruime 3-sprong steekt u R, via 
zebrapad, de doorgaande weg over en gaat u L 
over het trottoir (Zone 200).   Negeer zijweg links 
en aan de 3-sprong gaat u RD de eenrichtingsweg 
in, langs huisnr. 112.  (Links passeert u  het 
Neuenahrer Brauhaus met leuk terras, om de 
wandeling af te sluiten).   Kort daarna gaat u aan 
de 3-sprong met wegwijzer R over de 
voetgangerszone.  Voorbij het plein gaat u aan de 
kruising L langs huisnr. 8a en u bent nu al in de 
Kreuzstrasse.   Aan de kruising gaat u RD 
(Kreuzstrasse).   Negeer zijwegen en dan komt u 
rechts weer bij de parkeerplaats. 

 
Samenstelling route: Jan Nobbe en Jos Wlazlo. 

 

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.   

 
 

 
 
 

 
 
 

 


