
EEN RONDWANDELING DOOR HET AHRTAL, DUITSLAND. 

Een meerdaagse wandeling door het Ahrtal. In de Eifel. Door een klassiek Duits rivierenlandschap. 

Veel Duitser zul je ‘t niet snel vinden. Of je moet naar Bayern, voor bijvoorbeeld de Lederhosen en de 

Dirndls. 

 
De Ahr 

Deze route gaat Van Bad Neuenahr-Ahrweier naar Insul en weer terug. Heen via de linkeroever van 

de rivier de Ahr en terug via de rechter. Vier dagen en 80 kilometer aan wijngaarden, wijndorpen, 

wijnfeesten (in september en oktober), prima wandelpaden, uitstekende markeringen en voldoende 

voorzieningen voor de wandelaar. Waaronder eine gutbürgerliche Küche en “Kwaliteit in plaats van 

kwantiteit”. Dat laatste is ook de filosofie van de wijnboeren langs de Ahr. Op de steile hellingen 

boven de rivier gedijen, op niet al te grote percelen, de rode druiven zeer goed. Ben je liefhebber van 

een goede Spätburgunder? De Duitse Pinot Noir? Dan is dit - ’s-avonds? - je paradijs!  

De Romeinen gingen je eeuwen geleden al voor. 

 
Ahrtal in de Eifel regio 



De beschreven route is een combinatie van vier routes die hier zijn uitgezet: de beroemde 

Rotweinwanderweg, de Karl Kaufmanweg, de Ahrsteig en de Ahrweg. Dat lijkt een heel gedoe, maar 

in de praktijk is het niet veel anders dan heen grotendeels via de ene oever en terug grotendeels via 

de andere. Als je op de terugweg bij Insul de Ahrsteig neemt heb je als extraatje een mooie 

beklimming en een prachtig uitzicht. Op de aanbevolen wandelkaart - zie onderaan dit artikel - zijn 

alle wandelroutes ingetekend. Met enig voorwerk zijn er talloze combinaties uit te stippelen.  

 
Wijngaarden in het vroege voorjaar 

De Ahr en het landschap 

De Ahr ontspringt in Blankenheim, in de Middeleeuwse stadskern en mondt bij Sinzig uit in de Rijn, 

even ten zuiden van Bonn. De Ahr: “een dochter van de Rijn”, aldus de lovende folders van de 

plaatselijke VVV’s. Om er direct de moeilijk te vertalen term “wildromantisch” aan toe te voegen. Ik 

waag me er ook maar niet aan. De wandeling gaat door een afwisselend landschap met kloven, 

gespleten rotsen en vooral ten noorden van de Ahr, de eeuwenoude, steile wijngaarden en hoog 

oprijzende bossen. De wandeling maakt gebruik van de vele kleine weggetjes en paden door en langs 

de wijngaarden en biedt veelvuldig prachtige panorama’s en uitzichten op de wijndorpjes en op een 

paar ruïnes. Van kastelen en burchten. Kies je voor een traject pal langs de rivier, over een klein 

paadje, dan kun je genieten van “ongerepte natuur”, volgens de al genoemde folders. Dat is wel wat 

overdreven, maar mooi is het. Lopen langs klaterend water is m.i. altijd mooi! 

Ahrweiler 

Bad Neuenahr-Ahrweier is een prima plaats om de wandeling te starten en te eindigen. De stad heeft 

een aantal bouwwerken uit een ver verleden weten te bewaren, waaronder de middeleeuwse 

stadsmuur uit de dertiende eeuw, compleet met grachten, poorten en torens. Of de nodige 

Fachwerkhäuser. Kijk ook even binnen bij de oude Hallenkerk en het oude Raadhuis. Of bezoek het 

Beethovenhaus, waar de componist een paar zomers heeft doorgebracht.  

Van recentere datum zijn de opgravingen en restauraties van een romeinse villa behorend bij een 

Romeins landgoed, een Villa Rustica - een Römervilla - uit ongeveer de eerste eeuw na Christus. Nu 

een museum. 

 

https://www.oranginas.nl/wandelpagina/wandelroute-duitsland-2


 
Op de Ahrsteig bij Lind 

 

Fietspad 

Bijna vanaf de bron bij Blankenheim tot aan de monding in de Rijn van de Ahr zijn er fietspaden langs 

de oevers aangelegd. Nog niet helemaal autovrij. Veelal verhard, soms zandpaden. Onder andere in 

Dümpelfeld aan de Ahr kun je afslaan Richting Adenau en verder zuidelijker. 

Als je in Blankenheim begint is het grotendeels licht dalen tot aan de Rijn.  

Ga bij de Rijn even kijken in het museum van en bij de Brug van Remagen. Over de historische 

veldslag die hier in 1945 plaats vond. Indrukwekkend in z’n eenvoud! 

 

Algemene routetips 

 

• Aanbevolen wandelkaart: "Das Ahrtal, zwischen Schuld und Sinzig am Rhein", schaal 

1:25.000, uitgever: Eifelverein.  Of, voor de hele route: Wandelkaart 09, Ahrtal – Eifelverein. 

• In september en oktober wordt de sfeer bepaald door de wijnfeesten. Tenzij je daar dol op 

bent is ons idee: ga niet in deze maanden. Dan zou het wel eens erg druk kunnen zijn. Kies 

voor de lente of de zomer. Maar ja, dan mis je de druif. 

• De route is makkelijk te lopen. Er zijn op de beklimming bij Insul na nauwelijks 

hoogteverschillen van betekenis. 

• De infrastructuur voor wandelaars is - zoals bijna overal in Duitsland - perfect. Je mag het 

overdreven vinden maar het systeem van de Qualitätswege is voor de wandelaar een 

uitkomst! Hoe anders is het inmiddels met het voorzieningenniveau in Frankrijk gesteld! 

Vinden wij. 

• Met het openbaar vervoer naar deze route? De trein naar Keulen, hier overstappen naar 

Remagen en dan naar Bad Neuenahr/Ahrweiler. Tot Ahrbrück loopt een trein langs de rivier. 

Ook de fiets mag mee op deze trein. 

 

https://www.oranginas.nl/sites/default/files/inline-files/LAHNWANDERWEG%203.pdf
https://www.nsinternational.nl/nl/onze-bestemmingen/trein-duitsland/trein-naar-keulen?gclid=EAIaIQobChMImePOm_fl5wIVkuR3Ch3oIgGvEAAYASAAEgJGRvD_BwE&gclsrc=aw.ds


 
Ahrtal wijngaarden 

 

 

 

 
Wijngaarden 
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