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Programma

Een kleine week zal het plaatsje Altenahr uitgangspunt zijn voor het maken van mooie 
tochten. Altenahr ligt in het Ahrdal in Duitsland, een minder bekende streek voor de 
Nederlander. Maar niet minder de moeite waard! In geologisch en landschappelijk 
opzicht heeft het Ahrdal veel te bieden en niet in de laatste plaats als meest noordelijk 
gelegen wijnbouwgebied van Duitsland. 
De rivier de Ahr ontspringt in de Eifel en mondt uit in de Rijn. In oostelijke richting doet 
de Ahr onder andere de toeristisch bekende plaatsen Altenahr, Ahrweiler en Bad 
Neunenahr aan. 
Wie wel eens over de E31, de z.g.‘Westrheinische’, richting Basel is gereden, zal 
ongetwijfeld genoten hebben van het prachtige uitzicht op dit dal vanaf de snelweg. 
Echter tijd om rond te kijken is er dan meestal niet, maar nu is er wel de kans te 
genieten van dit fraaie dal. 
Het meer westelijk gelegen Altenahr ligt in een indrukwekkend diep ingesneden dal 
met plaatselijk loodrechte wanden, slingerende rivieren en echte kloven. Het meer 
oostelijk gelegen Bad Neuenahr ligt in een licht golvend heuvellandschap met oude 
vulkanen rondom. 
Het Kurort Bad Neuenahr is bekend door het voorkomen van minerale bronnen. 
Het Ahrdal maakt deel uit van het ‘Rheinische Schieffergebirge’, oorspronkelijk 
gevormd in het Devoon (ca 400 miljoen jaar geleden) en maakte deel uit van een 
uitgestrekte zeebodem. 
De zich steeds herhalende processen van o.a. gebergtevorming – erosie – insnijding ná 
het Devoon waren uiteindelijk bepalend voor het huidige aanzicht van de streek. 
Langs de Ahr loopt de hooggelegen Rotweinwanderweg, van waaruit de 
landschappelijke en geologische opbouw van het gebied goed is te volgen. Het spreekt 
vanzelf, dat ook de wijnliefhebbers aan hun trekken zullen komen. Het Ahrdal is 
immers bekend door zijn rode ‘spätburgunder’, die in het Frans ‘pinot noir’ heet. 
Een aantal tochten kunnen lopend vanuit Altenahr ondernomen worden en soms wordt 
gebruik gemaakt van de regiotrein door het Ahrdal. 
Vanuit Altenahr zelf kunnen diverse gebieden, met elk een eigen karakter, verkend 
worden. 
Bijvoorbeeld het diep ingesneden Langfigtal, de hooggelegen Rotweinwanderweg en 
het lieflijke Sahrbachtal. De paden zijn doorgaans goed begaanbaar, maar wel zullen 
er nogal eens hoogteverschillen van maximaal 200m overbrugd moeten worden. De 
dagwandelingen kunnen uiteenlopen van ca 5 tot 12 km. Het comfortabele hotel ligt 
centraal in Altenahr en dichtbij het station.

• Dag 1. Heenreis en verkenning omgeving Altenahr met de burcht Are.

• Dag 2. Rondwandeling vanuit Altenahr langs Cloosfalte (geologisch monument)

• Dag 3. Wandeling vanuit Altenahr over de Rotweinwanderweg.

• Dag 4. Geologisch leerpad Schuld en verlaten stroomdal van de Ahr bij Insul.

• Dag 5. Over Rotweinwanderweg naar Ahrweiler met Wijnleerpad. Aansluitend bezoek 
wijnstadje Ahrweiler.

• Dag 6. Rondwandeling vanuit Altenahr en terugreis.
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Deelnemers

• Aletta van Embden, Bunnik (reisleider)
• Ineke Zwarekant, Zoetermeer
• Tjeerd Dijkstra, Den Helder
• Piet Dijksman, Broek op Langedijk
• Peter Quist, Ilpendam
• Adri de Haan, Ilpendam
• Jan Pluymakers, Amsterdam
• Frieda Quist, Amsterdam
• Bert van Maanen, Voorburg
• Els van Maanen – van Wijlen, Voorburg
• Karin Breeuwer, Rotterdam
• Jola Veldhuis, Nijmegen
• Hermien Okker – Reitsma, Oegstgeest
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Dag 1: zondag 5 augustus

Heenreis en verkenning omgeving Altenahr met de burcht Are.

Vandaag is het de eerste dag van de KNNV-reis naar Altenahr in het dal van de Ahr. 
De meeste deelnemers zullen elkaar ontmoeten in de ICE naar Köln en zijn opgestapt 
in Amsterdam, Utrecht of Arnhem. In Arnhem is de groep van 13 deelnemers inclusief 
de reisleidster compleet.
In Köln moet worden overgestapt op de ICE naar Remagen. De overstaptijd is maar 6 
minuten en verloopt chaotisch, omdat er vlak voor de ICE naar Remagen nog een 
andere ICE opduikt op hetzelfde spoor. Maar met vereende krachten komt alles goed 
en moet na korte tijd alweer overgestapt worden in Remagen a/d Rijn om de regiotrein 
naar Altenahr te nemen.
Omdat de ICE naar Remagen ook al een vertraging heeft opgelopen van 10 minuten, 
wordt ook de overstap in Remagen erg krap. Omdat het station onbemand is, moet er 
bij de kaartjes automaat een groepsticket naar Altenahr gekocht worden. Dit geeft 
stress bij de reisleidster, maar m.b.v. een handige deelneemster lukt het, net op tijd in 
de trein naar Altenahr te stappen.
Bij aankomst in Altenahr belandt de groep onverwacht in een feest met overal 
stalletjes en muziek.
Hier wordt gevierd, dat de burcht Are van Altenahr 30 jaar geleden werd opgeknapt. 
Een jaarlijks terugkerend festijn. De groep valt met de neus in de boter.
Nadat iedereen zich geïnstalleerd heeft op de hotelkamers, wordt een wandeling naar 
de burcht Are gemaakt. Het is een flinke klim als begin van de reis naar de burcht. 
Maar het uitzicht maakt de pittige klim meer dan waard. Het slingerende verloop van 
de Ahr met zijn meanders en steile hellingen rondom, is spectaculair. Gewezen wordt 
op het bijzondere feit, dat de insnijding van de Ahr in het gebied, ongeveer gelijke tred 
houdt met de opheffing van het gebied. Zie 1). Helaas betrekt het oorspronkelijke 
fraaie weer en barst er op de terugweg een enorme hoosbui los. We vluchten een 
Weinstube in en genieten daar van de overheerlijke en karakteristieke wijnen uit de 
streek. Om 7.15 gaan we aan tafel in hotel Ruland en genieten van een
voortreffelijk maal.
 

1) Ten gevolge van het naar elkaar toeschuiven van de continenten Europa en 
Afrika, vindt al sinds het Tertiar (65 Ma) gebergtevorming plaats. Hiertoe 
behoort de plooiing van de Alpen. Tevens werden de rivieren gedwongen zich in 
te snijden in het steeds omhoog rijzende land. Eén van die rivieren was de Ahr. 
Er ontstond zo een meanderende rivier, een ongewoon verschijnsel voor  een 
zich diep en snel insnijdende rivier. Normaal gesproken zou zich hier een V-
vormig dag gevormd moeten hebben.

A.G. Van Embden
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Dag 2: maandag 6 augustus

Bezochte gebieden: Altenahr, VVV, Seilbahn, Camping, Ahrtal, Cloosfalte, Teufelsloch, 
Langfigtal, jeugdherberg

Voordat we begonnen aan onze wandeling  eerst  enkele nuttige tips zoals “waar vind 
je de geldautomaat –bakker  en supermarkt “.
Aletta besloot de dag in tweeën  te splitsen – van morgen een  rondwandeling door het 
Ahrtal  en in de middag het Langfigtal.  We waren nog maar net aan de wandeling 
begonnen en onze plantenmensen kwamen onmiddellijk aan hun trekken!  Weer 
verzameld bij het kerkje gaf Aletta ons interessante uitleg over de vorming van dit dal 
– adembenemende natuur . Bij Altenahr  bevindt zich de grootste Ahr-rotsformatie. Het 
dal wordt steeds nauwer en de rotswanden steiler.   We kwamen  oog in oog te staan 
met één van de merkwaardigste geologische natuurmonumenten  in Europa –de zgn. 
Cloosfalte- gebogen steenlagen  (zadel). Na de pick-nick werd geklommen  naar het 
Teufelsloch een nogal steil, stenig pad.  Ineke, Karin en ik besloten iets lager te 
wachten en kregen de opdracht de legende over het ontstaan van het Teufelsloch – 
een gat in de rots – te bestuderen –  leuk verhaal!
Even terug in het dorp  op een gezellig terras kaffee mit kuchen en wat een  heerlijke 
taarten.

Langfigtal – sedert 1983 natuurreservaat
Door de bouw van de tunnel in 1880 werd deze  Ahrmeander gevrijwaard van  verkeer 
en langzaam maar zeker nam de natuur weer bezit van dit dal. Het kent enkele enorm 
steile rotswanden waarop de golfribbels uit het Devoon te zien zijn. Bij hoogwater 
stroomt de Ahr soms door de rots (100m) tunnel. Gelukkig werden in 1960 de plannen 
van  tafel  geveegd om van dit prachtige dal een drink waterreservoir te maken.   Wat 
een weelderige natuur - pracht van een (voor mij althans) romantische  wandeling . 
Welke van de 1200 plantensoorten ( info vlgs boek) hebben jullie “plantenmensen” 
gevonden? 
Als afsluiter van deze interessante  dag dronken we gezellig een drankje op het 
Ahrterras van het hotel. 

Jola.

 

Een signaal voor de achterblijvers
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Dag 3: dinsdag 7 augustus
Bezochte gebieden: Wandeling vanuit Altenahr over de Rotweinwanderweg.

’s Nachts zijn de kerkklokken in Altenahr stil, maar om 7.30 uur komen ze op gang. 
Eerst geeft de grote klok drie keer drie slagen. Daarna luidt een andere klok 
gedurende vijf minuten. Vanaf nu slaat de klok elk kwartier: een kwartier over het uur 
een keer, om half twee keer, kwart voor drie keer, heel vier keer plus het aantal slagen 
van het uur.
Het is vandaag half bewolkt, naast wolken is er dus ook zon, prima weer voor 
natuuronderzoek en om te wandelen. De thema’s van deze reis zijn geologie, 
landschap en planten, een rijke variatie. Om 9.10 uur beginnen we aan onze dagtocht 
van vandaag. We lopen de Rotweinwanderweg van Altenahr tot Dernau. We lopen niet 
steeds met z’n allen bij elkaar. De een kijkt naar planten, een ander ziet vogels of 
hagedissen of geniet van de wandeling en het landschap. We hebben afgesproken bij 
elke kruising op elkaar te wachten zodat de groep dan steeds weer even compleet 
wordt, er zijn veel van die rustpuntjes.
Door de vele waarnemingen die de groepsleden onderweg doen, ligt het gemiddelde 
tempo van de wandeling niet hoog. De groep ligt bijna voortdurend uiteen. Sommigen 
zitten vooruit, anderen zien in de achterhoede veel moois. Planten, buizerds, een 
marterachtige.
De Rotweinwanderweg gaat goeddeels door de wijngaarden op de berghellingen met 
mooie vergezichten, maar ook gaan we af en toe door het bos en hebben we 
beschutting van bomen. Zo is het een wandeling vol variatie.
Vanuit het bos klimmen we naar het uitzichtpunt Ümerich met uitzicht op Mayschoss 
en terrassen ontstaan door insnijding door water.
Omstreeks 11.30 uur pauzeren we even in het bos, eten een boterham en drinken wat. 
We gaan het bos uit en lopen weer langs de wijngaarden. We zien hagedissen op de 
muurtjes. We lopen langs Mayschoss. Omstreeks 12.30 uur is het alweer tijd voor een 
pauze, nu op een terras waar we koffie, thee, taart of nog iets anders gebruiken. Het is 
goed van eten en drinken in dit deel van Duitsland!
Er heerst vandaag een gezonde spanning tussen doorwandelen en blijven staan om 
planten te bestuderen. Na de pauze lukt het beter om door te lopen. De route wordt 
heel afwisselend. Dan lopen we tussendoor de wijngaarden, dan lopen we door het 
bos.
Om 15.36 uur zetten we zes deelnemers van onze groep van dertien in Dernau op de 
trein terug richting Altenahr, zij hebben genoeg gelopen voor vandaag. De andere 
zeven gaan te voet verder richting Altenahr, gedeeltelijk lopen we nu langs de Ahr, 
gedeeltelijk door het bos, heel mooi. Om 17.00 uur zijn we bij Mayschoss en gaan zes 
van de zeven verder met de trein naar Altenahr. Eerst nemen zij nog een vrouwtje 
zwartkop waar in Mayschoss. Een groepslid loopt verder naar Altenahr. De oevers van 
de Ahr staan vol met reuzenbalsemien, naast dat het prachtige grote planten zijn om 
te zien, genieten mensen die er gevoelig voor zijn van de geur die deze planten 
verspreiden.
Om 19.00 uur zitten we weer klaar voor een heerlijk diner in het hotel. Na het eten is 
er een vooruitblik op de volgende dag. Ook nemen we even de waargenomen planten 
en dieren door. ’t Was weer een mooie en gezellige dag.

Peter, 19 augustus 2012
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Dag 4: woensdag 8 augustus

Bezochte gebieden: Geologisch leerpad Schuld en verlaten stroomdal van de Ahr bij 
Insul.

We wilden deze dag verder dan het eindpunt van de trein Ahrbrück. Vandaag zijn we 
met een taxiebus naar Dümpelfeld gebracht. We verwachtten de bus om 9 uur maar 
het bleek half tien te zijn.  In die wachttijd hebben we nog de kerk tegenover ons hotel 
kunnen bezichtigen. We waren inwendig wel niet zo stil. Met zonlicht was de sfeer in 
de kerk wel mooi. Afbeeldingen van Mariavereringen waren in mijn religieus denken 
wel niet zo duidelijk. 
Deze dag komen we veel te leren over de geologie.  Tot nu toe hebben we vele dalen 
van boven gezien. De bochten van de rivier geeft nogal kronkels weer maar soms 
komen ze ook wel eens bij elkaar. Laaggelegen weilanden zijn heel vaak de loop van 
de rivier in een heel ver verleden. Soms liggen de weilanden zo hoog dat je wel eens 
kunt spreken van een hoogterras.  Midden- en laagterrassen zijn moeilijker voor ons 
om te onderscheiden. 
We zetten de wandeling verder  via Insul en Schuld. We hebben zoveel mogenlijk 
wandelpaden gevolgd maar zo min mogelijk fietspaden.  In Insul zagen we 
vakwerkhuizen en ook een kerk die verschillende leden van onze groep hebben 
bezichtigd. 
We zijn ook over een pad gekomen dat overhoopgehaald was door een graafmachine. 
Er waren nogal stijle grindhopen achtergelaten die niet zo gemakkelijk te beklimmen 
waren . Iedereen passeerde de hopen op een andere manier. Te onduidelijk 
prikkeldraad heeft toch wel een klein schrammetje opgeleverd. Iemand naar boven 
helpen door even een stok als leuning te laten dienen bewees toch heel wat 
medemenselijkheid binnen de groep. 
Elke dag zien we planten die we nog nooit hebben gezien. Vlinders laten zich met het 
warmer worden van de dag ook meer zien. 
We kwamen deze dag niet veel langs druivenvelden maar ander agrarisch  bedrijf. Het 
was er wat vlakker. De wilde zwijnen richten in de nacht veel schade aan. Dan is 
aanleggen van schrikdraad de enige  oplossing. 
We  liepen hier en daar in tunnels die misschien vroeger als spoortunnel dienst deden. 
Dat was dan wel een fietspad waar wel veel berm was. 
In Schuld hebben we op een terras koffie met gebak gehad. 
Daarna hebben we het geologisch leerpad gevold. Niet alle plaatsen hebben we 
kunnen bezichtigen. 
Steen is een harder materiaal dan ijzer. Je denkt dat je ijzer kunt vervormen maar 
steen niet. 
Bij deze denk ik dan aan de smid. Vervormen van steen gaat wel gemakkelijker 
wanneer het warm is maar dat heeft in zeer lange tijd onder de grond  onder hoge 
druk plaats gevonden. 
We hebben bij het Geologisch leerpad  gezien hoe lagen gesteente herkend kunnen 
worden in een ver verleden geologisch tijdperk.  Hoe het geplooid is en ook afgesleten 
hebben geologen in een voor ons wat rommelig geheel een ordelijk verhaal in weten 
te brengen. 
De website www.geopfad-schuld.de kan ons wat meer er over vertellen.
Bij de kerk in Schuld zijn we door het taxibusje weer opgehaald en naar het hotel 
gebracht. 

Piet.
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Dag 5: donderdag 9 augustus

Bezochte gebieden: Over Rotweinwanderweg naar Ahrweiler met Wijnleerpad. 
Aansluitend bezoek wijnstadje Ahrweiler.

Het is wederom een mooie dag met wisselende bewolking en zon met een prima 
temperatuur (rond 20o C) om te wandelen.
We vertrekken iets na 9 uur met de trein naar Dernau. Daar aangekomen gaan Jola, 
Karin en Ineke langs de Ahr naar Ahrweiler wandelen (zie verslag hieronder) en de 
anderen lopen via de Rotweinwanderweg. 
Bovenlangs lopen we langs steile hellingen met veel wijngaarden en kijken naar 
beneden op de meanderende Ahr. Het valt op dat de wijnranken soms langs draden 
worden geleid en soms alle planten hun eigen paal hebben. Ook de richting van de 
draden kan variëren tussen evenwijdig aan de helling of juist dwars daarop en deze 
verschillende vormen komen vlak naast elkaar voor. Er is ook vandaag aandacht voor 
planten, terwijl we toch in een behoorlijk tempo lopen en er worden weer nieuwe 
soorten gevonden. Bij Marienthal zien we een voormalig klooster en even verder 
pauzeren we kort in de Altenwegshof voor koffie/thee en taart. De 
Dokumentationsstätte Regierungsbunker kunnen we alleen van buiten bekijken. 
Adenauer besliste in 1950 tot de bouw van deze zeer geheime bunker die zelfs een 
atoombom zou kunnen weerstaan. We lopen verder bovenlangs de Romeinse Villa en 
ongeveer langs de gesloten ingang van de Silverbergtunnel. Deze tunnel voor een 
spoorbaan die niet is afgemaakt, diende in de tweede wereldoorlog als schuilplaats 
voor burgers. We volgen het wijnleerpad met vele borden met uitleg, maar we lopen 
vaak door zonder alles te lezen (dat zal ons ’s avonds spijten!) Opvallend is het grote 
aantal hagedissen dat we vandaag zien bij alle muurtjes van de wijnterrassen. De 
geologische inbreng van vandaag is het uitzicht op twee oude vulkanen uit het Tertiair.
In Ahrweiler lopen we allen afzonderlijk rond. Er is vandaag markt en er zijn een paar 
winkelstraten met veel toeristen. Peter, Sjoerd en Piet zien niets in het rondwandelen 
in een stadje en besluiten terug te wandelen langs de Ahr naar Dernau. Peter loopt 
zelfs helemaal terug naar Altenahr. Iedereen koopt zelf een treinkaartje voor de 
terugreis en om de rompslomp van het terugbetalen te vermeiden, krijgen we op het 
eind van de middag een drankje op het terras van het hotel. Els bedankt Aletta 
namens ons allen voor de voortreffelijke organisatie van deze reis, alle voorbereiding 
en de goede dagelijkse begeleiding en geeft een kaart met envelop met inhoud. 
Bij het avondeten moeten we tussen de verschillende gangen weer behoorlijk lang 
wachten, maar vandaag wordt die tijd overbrugt door het beantwoorden van 
quizvragen. Karin, Jola en Ineke hebben een groot aantal vragen bedacht die allemaal 
beantwoord kunnen worden met de kennis van het wijnleerpad. De groep wordt in 
twee kampen verdeeld en onder veel plezier, opwinding en overleg worden alle vragen 
met veel enthousiasme beantwoordt. Het blijkt een daverend succes. Beide ploegen 
krijgen een prijs: rode of groene lollies!
Na het eten wordt wederom verslag uitgebracht van de dagelijkse vondsten van 
planten en dieren voor de totaallijst en wordt vertelt wat het programma van de 
komende dag is.
Het was een prachtige dag!

Hermien
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Een klein groepje deelnemers, te weten Jola, Karin en ondergetekende hebben 
besloten een eenvoudiger route te nemen via het wijnleerpad naar Ahrweiler; het doel 
van deze dag. 
Bij de uitgang van station Dernau wijst een oudere, ietwat onverzorgd ogende 
dorpsbewoner, ons feilloos de weg naar de Wanderweg Ahrtal.
Het is een prachtige wandeling hoog door de bossen. Op enkele plaatsen 
waarschuwen rode borden ons voor een gevaarlijke route maar het pad is prima 
onderhouden en voorzien van kabels op steile stukken.
Aangekomen in Walporzheim drinken we eerst koffie in Sebastianus Klause 
Weingarten.
De vriendelijke eigenaar verteld aan Jola de juiste route naar het Weinbaulehrpfad, een 
onderdeel van de Rotweinwanderweg.
Langs de route "leren" ons vele borden de diverse druivenrassen, doch ook de kosten 
en investeringen van de wijngaarden. Enkele gereedschappen en persen uit vroegere 
tijden flankeren ons pad maar ook moderne monorails voor het vervoer worden 
getoond. Zeer interessant.
Aangekomen in Ahrweiler bezoeken we eerst de markt. Dan natuurlijk de boekhandel 
en de VVV. 
Na het zien van zoveel informatie langs het Weinbaulehrpfad is bij Jola en Karin het 
plan ontstaan een quiz te maken voor vanavond tijdens het diner. 
Om 16.30 uur brengt de DB Regio Bahn de gehele groep weer naar de thuisbasis.   

Ineke.
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Dag 6: vrijdag 10 augustus

Rondwandeling vanuit Altenahr, Vischelbachtal, Seilbahn, St. Martin hütte en terugreis.

Deze dag vertrokken we maar liefst om 09.15 uur in plaats van op het gebruikelijke 
tijdstip van 09.00 uur. Iedereen was op tijd. Een teleurstelling was het feit dat Jan niet 
mee kon lopen wegens pijn in heup, rug en been. Door hem uitgezwaaid vertrokken 
we toch welgemoed. Na de Brückenstrasse de Ahr overgestoken, rechtsaf weer via het 
terreintje bij de niet in gebruik zijnde stoeltjeslift, langs de Vischelbach. In de beek 
stond een man te vissen, die echter niets omhoog haalde. Na ca. 800 m. langs de 
beek te hebben gelopen begonnen we via Rundweg 4 het bos in te klauteren. Ik vond 
het erg fris, vooral toen ik 10 minuten op de anderen heb moeten wachten. We gingen 
pauzeren bij de St. Martin-Hütte, die deze dag afgehuurd was, zodat we niet verder 
kwamen dan de picknicktafels buiten. Op weg naar een plek om te plassen kwam ik 
vrij hard ten val. Na deze pauze meldden Jola, Karin en Ineke zich af voor de rest van 
de wandeling. De anderen vervolgden deze via een stukje van Rundweg 2 en een 
stukje van Rundweg 10. Na de verkeersweg (267) te zijn overgestoken, via de opgang 
naar de Rotweinwanderweg, gingen we op zoek naar Rundweg 3. Op de opgang o.a. 
een indrukwekkend bord, dat deed vermoeden dat dit al de Rotweinwanderweg was, 
wat echter niet zo is, fraaie stukken muur en bijenkasten. Ook weer een prachtige blik 
op de Burg Are. Rundweg 3 bleek een prachtige afdaling, die zich in meanders langs 
de wijnranken naar beneden slingerde, met schöne Aussichte op de Burg Are en de 
Ahr.
Beneden aangekomen weg en brug overgestoken, en via een stukje van een pad langs 
de Ahr en via nog een keer de Ahr over en een prachtig doorsteekje, onze route 
beëindigd bij de parkeerplaats van de Winzer Genossenschaft. (Wat dat precies is, 
weten wij inmiddels).
Er was nog wat tijd over voor een hapje en een snapje en even vertoeven op het 
terras.

De thuisreis.
Kort voordat we vertrokken werden we opgeschrikt door de mededeling van Jan dat hij 
zich niet goed voelde en niet met ons mee wenste te reizen! Ontsteltenis. Verder 
verliep de reis als volgt: 16.11 uur vertrek van de stoptrein richting Bonn. Door de 
ramen onze laatste blikken op de wijnterrassen en de rotswanden. In Remagen de 
intercity richting Emden. Aan het begin van deze reis hadden we een prachtig uitzicht 
op de Rijn. In deze trein was het nogal warm als je in de zon zat. In Düsseldorf 
moesten we 25 minuten extra wachten op de ICE 122 richting Amsterdam. We 
benutten die tijd om heerlijke koffie te drinken. Verder verliep de reis probleemloos.

Conclusie.
Hoewel het thema van deze reis de bijzondere geologie van het Ahrdal was, kwam 
dankzij de groep ‘plantenmensen’ toch ook veel nadruk op het waarnemen van de 
flora en fauna te liggen. Hun kennis was enorm, en het was voor mij erg boeiend ze 
gade te slaan en hun discussies aan te horen. Omdat ik mij nooit met dit metier heb 
beziggehouden, vroeg ik mij af hoe dat zou vallen. Het bleek dat de plantenmensen 
zeer mild waren jegens diegenen die niet hun kennis en kundigheid bezitten. Wat mij 
tot grote dankbaarheid stemt, is het feit dat ik, nadat gebleken was dat ik van ‘het 
ruiken’ en van de zintuigen ben, een rolletje heb mogen spelen bij de vaststelling dat 
de bosrank wel degelijk tot de familie van de jasmijnachtigen behoort, en de 
vaststelling dat de in een weiland aangetroffen kamille de geurende variant was.  Zelfs 
heb ik op dag 5 zelf een waarneming gedaan, nl. die van de Esparcette, een 
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vlinderbloemachtige. 
Wat betreft het zeer ingewikkelde verhaal van de geologie, dit werd naar mijn mening 
het best begrepen door Karin en Piet.
Mijn conclusie is dat we een behoorlijk gemêleerd gezelschap waren, die elkaar 
hebben weten te boeien en vermaken.

Naschrift.
Op maandag 13 augustus heb ik de 1e van de door mij aangeschafte flessen 
wijn, waarvan 2 uit de streek, opengemaakt. Tot mijn vreugde was het de 
beoogde wijn, ook wat betreft de jaargang, zoals hij door mij geproefd was 
tijdens ons eerste horeca-treffen op dag één, na het regenbuitje. 

Frieda.
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Waarnemingen 

Dag 1 en 2: Burg Are, Teufels Loch, Langfig

13 Agrimonie, gewone Agrimonia eupatoria
708 Akkerkool Lapsana communis
1246 Andoorn, bos- Stachys sylvatica
403 Anjer, karthuizer Dianthus carthusianorum
103 Aronskelk, gevlekte Arum maculatum
692 Beemdkroon Knautia arvensis
1244 Betonie Stachys officinalis
101 Bijvoet Artemisia vulgaris
938 Bitterkruid, echt Picris hieracioides
1218 Bitterzoet Solanum dulcamara
1260 Boerenwormkruid Tanacetum vulgare
1143 Borstelkrans Clinopodium vulgare
339 Bosrank Clematis vitalba
1089 Braam, dauw- Rubus caesius
1321 Brandnetel, grote Urtica dioica
609 Breukkruid, kaal Herniaria glabra
209 Distel, knikkende Carduus nutans
208 Distel, krul- Carduus crispus
334 Distel, moes- Cirsium oleraceum
1289 Doornzaad, heggen- Torilis japonica
704 Dovenetel, gevlekte Lamium maculatum
700 Dovenetel, witte Lamium album
6220 Duivenkervel (G) Fumaria
4 Duizendblad, gewoon Achillea millefolium
60 Engelwortel, gewone Angelica sylvestris
1351 Ereprijs, gewone Veronica chamaedrys
475 Fijnstraal, canadese Conyza canadensis
1091 Framboos Rubus idaeus
96 Glanshaver Arrhenatherum elatius
2459 Goudscherm, sikkel- Bupleurum falcatum
2417 Havikskruid, muur- Hieracium murorum
618 Havikskruid, stijf Hieracium laevigatum
1296 Hazenpootje Trifolium arvense
167 Heggenrank Bryonia dioica
329 Heksenkruid, groot Circaea lutetiana
1170 Helmkruid, knopig Scrophularia nodosa
2358 Hemelsleutel Sedum telephium
804 Hengel Melampyrum pratense
541 Hennepnetel, bleekgele Galeopsis segetum
543 Hennepnetel, gewone Galeopsis tetrahit
200 Herderstasje, gewoon Capsella bursa-pastoris
647 Hertshooi, kantig Hypericum dubium
926 Hoefblad, groot Petasites hybridus
639 Hop Humulus lupulus
799 Hopklaver Medicago lupulina
412 Kaardenbol, grote Dipsacus fullonum
411 Kaardenbol, kleine Dipsacus pilosus
1341 Keizerskaars Verbascum phlomoides
303 Kervel, dolle Chaerophyllum temulum
1306 Klaver, witte Trifolium repens
2457 Klit, gewone s.l. Arctium minus
198 Klokje, gras- Campanula rotundifolia
199 Klokje, ruig Campanula trachelium

KNNV-reis Ahrtal 2012  . 12



544 Knopkruid, harig Galinsoga quadriradiata
6184 Kogeldistel (G) Echinops
490 Koninginnenkruid Eupatorium cannabinum
390 Kropaar Dactylis glomerata
636 Kruipertje Hordeum murinum
1733 Kruiskruid, bezem- Senecio inaequidens
1185 Kruiskruid, viltig Senecio erucifolius
135 Madeliefje Bellis perennis
421 Mannetjesvaren Dryopteris filix-mas
894 Marjolein, wilde Origanum vulgare
2324 Melkdistel, akker- s.l. Sonchus arvensis
1224 Melkdistel, gekroesde Sonchus asper
526 Moerasspirea Filipendula ulmaria
1338 Mottekruid Verbascum blattaria
621 Muizenoor Hieracium pilosella
1772 Munt, wollige Mentha x rotundifolia
847 Muur, water- Stellaria aquatica
839 Muursla Mycelis muralis
579 Nagelkruid, geel Geum urbanum
575 Ooievaarsbek, berm- Geranium pyrenaicum
1264 Paardebloem, gewone Taraxacum officinale
469 Paardenstaart, reuzen- Equisetum telmateia
808 Parelgras, eenbloemig Melica uniflora
394 Peen Daucus carota
1137 Pimpernel, grote Sanguisorba officinalis
539 Raai, smalle Galeopsis angustifolia
756 Raaigras, engels Lolium perenne
755 Raaigras, italiaans Lolium multiflorum
1862 Reuzenbalsemien Impatiens glandulifera
576 Robertskruid Geranium robertianum
1273 Salie, valse Teucrium scorodonia
1206 Silene, blaas- Silene vulgaris
431 Slangekruid Echium vulgare
660 Springzaad, groot Impatiens noli-tangere
876 Stalkruid, kruipend Ononis repens subsp. repens
113 Steenbreekvaren Asplenium trichomanes
952 Straatgras Poa annua
934 Tongvaren Asplenium scolopendrium
1340 Toorts, zwarte Verbascum nigrum
1333 Valeriaan, echte Valeriana officinalis
968 Varkensgras, gewoon Polygonum aviculare
204 Veldkers, springzaad- Cardamine impatiens
745 Vlasbekje Linaria vulgaris
1133 Vlier, gewone Sambucus nigra
550 Walstro, glad Galium mollugo
784 Wederik, grote Lysimachia vulgaris
947 Weegbree, grote s.s. Plantago major subsp. major
1373 Wikke, heggen- Vicia sepium
1369 Wikke, vogel- Vicia cracca
450 Wilgenroosje Chamerion angustifolium
451 Wilgenroosje, harig Epilobium hirsutum
350 Winde, akker- Convolvulus arvensis
188 Winde, haag- Calystegia sepium
2102 Wingerd, valse Parthenocissus inserta
1063 Wouw Reseda luteola
1139 Zeepkruid Saponaria officinalis
11 Zevenblad Aegopodium podagraria
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Dag 3: Rotweinwanderweg Altenahr-Dernau; Rech-Mayschoss

403 Anjer, karthuizer Dianthus carthusianorum
696 Anjer, mantel- Petrorhagia prolifera
822 Bingelkruid, tuin- Mercurialis annua
165 Dravik, ijle Anisantha sterilis
826 Gierstgras, bos- Milium effusum
1222 Guldenroede, echte Solidago virgaurea
541 Hennepnetel, bleekgele Galeopsis segetum
1302 Klaver, bochtige Trifolium medium
198 Klokje, gras- Campanula rotundifolia
194 Klokje, pracht- Campanula persicifolia
196 Klokje, rapunzel- Campanula rapunculus
199 Klokje, ruig Campanula trachelium
357 Kroonkruid, bont Securigera varia
1187 Kruiskruid, schaduw- Senecio ovatus
1185 Kruiskruid, viltig Senecio erucifolius
1864 Lathyrus, brede Lathyrus latifolius
112 Muurvaren Asplenium ruta-muraria
1195 Naaldaar, geelrode Setaria pumila
1219 Nachtschade, zwarte s.s. Solanum nigrum subsp. nigrum
539 Raai, smalle Galeopsis angustifolia
690 Rus, tengere Juncus tenuis
2473 Streepvaren, noordse Asplenium septentrionale
1315 Torenkruid Arabis glabra
771 Veldbies, grote Luzula sylvatica

Dag 4: Dümpelfeld-Schuld

969 Adderwortel Persicaria bistorta
1246 Andoorn, bos- Stachys sylvatica
402 Anjer, ruige Dianthus armeria
454 Basterdwederik, berg- Epilobium montanum
692 Beemdkroon Knautia arvensis
823 Bingelkruid, bos- Mercurialis perennis
325 Cichorei, wilde Cichorium intybus
704 Dovenetel, gevlekte Lamium maculatum
6422 Fonteinkruid (G) Potamogeton
52 Guichelheil, rood Anagallis arvensis subsp. arvensis
428 Hanenpoot Echinochloa crus-galli
611 Havikskruid, oranje Hieracium aurantiacum
809 Honingklaver, witte Melilotus albus
639 Hop Humulus lupulus
412 Kaardenbol, grote Dipsacus fullonum
411 Kaardenbol, kleine Dipsacus pilosus
915 Klaproos, bleke Papaver dubium
6385 Klaverzuring (G) Oxalis
199 Klokje, ruig Campanula trachelium
193 Klokje, weide- Campanula patula
806 Koekoeksbloem, nacht- Silene noctiflora
779 Kromhals Anchusa arvensis
1864 Lathyrus, brede Lathyrus latifolius
715 Lathyrus, veld- Lathyrus pratensis
743 Leeuwenbek, kleine Chaenorhinum minus
110 Lievevrouwebedstro Galium odoratum
570 Ooievaarsbek, slipbladige Geranium dissectum
782 Penningkruid Lysimachia nummularia
1137 Pimpernel, grote Sanguisorba officinalis
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1136 Pimpernel, kleine Sanguisorba minor
660 Springzaad, groot Impatiens noli-tangere
1339 Toorts, melige Verbascum lychnitis
1340 Toorts, zwarte Verbascum nigrum
769 Veldbies, witte Luzula luzuloides
2387 Wikke, bonte s.l. Vicia villosa
1375 Wikke, vierzadige s.s. Vicia tetrasperma subsp. tetrasperma
1103 Zuring, bloed- Rumex sanguineus

Dag 5: Rotweinwanderweg Dernau-Ahrweiler

708 Akkerkool Lapsana communis
454 Basterdwederik, berg- Epilobium montanum
147 Bernagie Borago officinalis
101 Bijvoet Artemisia vulgaris
938 Bitterkruid, echt Picris hieracioides
1282 Boerenkers, doorgroeide Thlaspi perfoliatum
1260 Boerenwormkruid Tanacetum vulgare
339 Bosrank Clematis vitalba
1089 Braam, dauw- Rubus caesius
1289 Doornzaad, heggen- Torilis japonica
4 Duizendblad, gewoon Achillea millefolium
1351 Ereprijs, gewone Veronica chamaedrys
474 Fijnstraal, scherpe Erigeron acer
1007 Ganzerik, vilt- Potentilla argentea
96 Glanshaver Arrhenatherum elatius
1222 Guldenroede, echte Solidago virgaurea
384 Handjesgras Cynodon dactylon
428 Hanenpoot Echinochloa crus-galli
2417 Havikskruid, muur- Hieracium murorum
618 Havikskruid, stijf Hieracium laevigatum
2358 Hemelsleutel Sedum telephium
541 Hennepnetel, bleekgele Galeopsis segetum
799 Hopklaver Medicago lupulina
1835 Inkarnaatklaver Trifolium incarnatum
1302 Klaver, bochtige Trifolium medium
1298 Klaver, liggende Trifolium campestre
198 Klokje, gras- Campanula rotundifolia
699 Kompassla Lactuca serriola
390 Kropaar Dactylis glomerata
1701 Kruidkers, rozet- Lepidium heterophyllum
1733 Kruiskruid, bezem- Senecio inaequidens
801 Luzerne Medicago sativa
894 Marjolein, wilde Origanum vulgare
1224 Melkdistel, gekroesde Sonchus asper
320 Moederkruid Tanacetum parthenium
1338 Mottekruid Verbascum blattaria
1197 Naaldaar, groene Setaria viridis
1219 Nachtschade, zwarte s.s. Solanum nigrum subsp. nigrum
47 Papegaaiekruid Amaranthus retroflexus
808 Parelgras, eenbloemig Melica uniflora
394 Peen Daucus carota
782 Penningkruid Lysimachia nummularia
6603 Phacelia (G) Phacelia
539 Raai, smalle Galeopsis angustifolia
1827 Radijs Raphanus sativus
480 Reigersbek, gewone s.s. Erodium cicutarium subsp. cicutarium
431 Slangekruid Echium vulgare
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372 Streepzaad, klein Crepis capillaris
Vetkruid, wit Sedum album

745 Vlasbekje Linaria vulgaris
1019 Vogelkers Prunus padus
550 Walstro, glad Galium mollugo
1375 Wikke, vierzadige s.s. Vicia tetrasperma subsp. tetrasperma
451 Wilgenroosje, harig Epilobium hirsutum
350 Winde, akker- Convolvulus arvensis
188 Winde, haag- Calystegia sepium

Dag 6: Altenahr-Rattenberg-Rotweinwanderweg -Reimerzhoven-Altenahr

13 Agrimonie, gewone Agrimonia eupatoria
708 Akkerkool Lapsana communis
403 Anjer, karthuizer Dianthus carthusianorum
404 Anjer, steen- Dianthus deltoides
454 Basterdwederik, berg- Epilobium montanum
692 Beemdkroon Knautia arvensis
941 Bevernel, kleine Pimpinella saxifraga
1260 Boerenwormkruid Tanacetum vulgare
1143 Borstelkrans Clinopodium vulgare
1017 Brunel, gewone Prunella vulgaris
208 Distel, krul- Carduus crispus
830 Drienerfmuur Moehringia trinervia
1355 Ereprijs, mannetjes- Veronica officinalis
2459 Goudscherm, sikkel- Bupleurum falcatum
2417 Havikskruid, muur- Hieracium murorum
804 Hengel Melampyrum pratense
541 Hennepnetel, bleekgele Galeopsis segetum
543 Hennepnetel, gewone Galeopsis tetrahit
877 Kattedoorn Ononis repens subsp. spinosa
198 Klokje, gras- Campanula rotundifolia
199 Klokje, ruig Campanula trachelium
1072 Kruisbes Ribes uva-crispa
725 Leeuwentand, vertakte Leontodon autumnalis
110 Lievevrouwebedstro Galium odoratum
29 Look-zonder-look Alliaria petiolata
801 Luzerne Medicago sativa
421 Mannetjesvaren Dryopteris filix-mas
1224 Melkdistel, gekroesde Sonchus asper
621 Muizenoor Hieracium pilosella
1250 Muur, vogel- Stellaria media
579 Nagelkruid, geel Geum urbanum
808 Parelgras, eenbloemig Melica uniflora
761 Rolklaver, gewone s.s. Lotus corniculatus var. corniculatus
1273 Salie, valse Teucrium scorodonia
649 Sint-Janskruid Hypericum perforatum
2473 Streepvaren, noordse Asplenium septentrionale
372 Streepzaad, klein Crepis capillaris
1283 Tijm, grote Thymus pulegioides
1340 Toorts, zwarte Verbascum nigrum
557 Walstro, geel Galium verum
380 Warkruid, groot Cuscuta europaea
972 Waterpeper Persicaria hydropiper
492 Wolfsmelk, cipres- Euphorbia cyparissias
264 Zegge, bos- Carex sylvatica
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De wijnstokfamilie (Vitaceae) is een 
plantenfamilie. Het zijn meestal lianen, maar 
ook kruidachtige planten en struiken. De familie 
komt overal in de tropen voor, maar ook in 
(warmere) gematigde streken.
De bekendste soort is de wijnstok, druivenstok 
of wijnrank (Vitis vinifera), vanwege de druiven. 
Deze soort is in cultuur en komt soms 
verwilderd voor. In West-Europa komt ook het 
geslacht wilde wingerd (Parthenocissus) voor.
Vitis is een tot 35 m groeiende liaan, die 
oorspronkelijk voorkomt in het mediterrane 
gebied, centraal Europa, zuidwest Azie, van 
Marokko en Portugal tot zuid-Duitsland en Iran. 
Bij de wilde soorten is de vrucht 6 mm in 
doorsnede, bij de gecultiveerde planten kan 
deze tot 3 cm groot zijn. De vrucht kan groen, 
rood of paars zijn. De plant groeit in vochtige 
bossen en langs rivieren.
De wilde plant is  Vitis vinifera subsp. 
Sylvestris, de gecultiveerde plant is  Vitis 
vinifera subsp. Vinifera. Gecultiveerde planten 
hebben hermaphrodiete bloemen, wilde planten 
hebben mannelijke en vrouwelijke bloemen op 
verschillende planten en moeten bestoven 
worden.
Het is bekend dat al in de neolitische tijd de 
vruchten verzameld werden en vanaf 3500 v. 
Chr. werd de plant gecultiveerd in het oude 
Egypte, door de Sumeriers in Mesopotamie, in 
zuidwest Azie, de Caucasus (Armenie en 
Georgie), en het Zwarte Zee-gebied (Bulgarije). 

De bosrank, bosclematis of bosdruif 
(Clematis vitalba) is een vaste plant uit de 
ranonkelfamilie (Ranunculaceae). De bosrank is 
een houtige klimplant die voorkomt in bossen 
en kreupelhout op kalkhoudende gronden. De 
stengel kan tot 6 cm dik worden. De hoogte 
bedraagt tot 30 m.
Bosrank is inheems in de gematigde 
klimaatzones van Europa, Azië en Amerika. Hij 
groeit bij voorkeur op kalkrijke en iets vochtige 
bodem in bossen, langs bosranden en in 
struwelen langs rivieren. Het woord clematis is 
ontleend aan het Griekse woord clema voor 
rankende plant . Vitalba is afgeleid van het 
Latijnse woord vitis en alba wat witte 
wijnstok betekent.
Gemeine Waldrebe, Teufelszwirn, 
Hexenstrang (Duits)
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Vogels Juffers/Libellen

Houtduif Bosbeekjuffer
Gaai
Zwarte roodstaart
Groene specht
Grote bonte specht Vlinders
Witte kwikstaart
Huiszwaluw Klein geaderd witje
Boerenzwaluw Bont zandoogje
Vink Koolwitje
Putter
Buizerd
Wilde eend Zoogdieren
Huismus
Spreeuw Marterachtige
Merel Eekhoorn
Havik Spitsmuis en andere muis
Koolmees
Ekster
Zwartkop
Blauwe reiger
Ijsvogel
Zwarte kraai
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Wijnquiz der Weinbaulehrpfad

Vragen:

1. Noem zoveel mogelijk soorten wijnstokken die in het Ahrgebied voorkomen.

2. Hoeveel liter wijn levert 1 wijnstok?

3. Wat is het bruto uurloon van iemand die op de terrassen werkt?

4. Wat is de economische afschrijvingstermijn van een wijnstok/wijngaard?

5. Welke exploitatiekosten zijn lager: van draadcultuur of van paalcultuur?

6. Wat is het Duitse woord voor wijncoöperatie?

7. Wat is de meest verbouwde druivensoort in het Ahrdal?

8. Hoeveel zonneuren per jaar heeft het Ahrdal?

9. Hoeveel milliliter regen valt er per jaar?

10. Wat is de gemiddelde temperatuur over het jaar?

11. Wat is het belangrijkste deel van de wijnstok en waarom?

12. Noem zoveel mogelijk plaatsen aan de Rotweinwanderweg.

Informatie:

Der Weinbaulehrpfad

Erlebnis Ahrwein – Aus Leidenschaft zur Klasse 

Wege zum Wein mit dem Rotweinwanderweg

www.ahrwein.de

Antwoorden:

1. Blauer Spätburgunder, Portugieser, Früburgunder, Regent, Dornfelder, Domina, 
Acolon, Dunkelfelder, Riesling, Müller-Thurgau, Weißburgunder, Ruländer (of 
Grauburgunder), Kerner, Solaris, Ortega, Johanniter, Sonstige

2. 2 flessen (1,5 l)

3. € 13,-

4. 25 jaar

5. Draadcultuur (ca. €3,10 t.o.v. €4,20/l)

6. Winzergenossenschaft

7. Spätburgunder

8. 1500

9. 615 milliliter/m2 per jaar
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10. 9,5° C

11. Het blad. Door assimilatie worden o.i.v. zonlicht suikers gevormd.

12. Altenahr, Mayschoß, Rech, Dernau, Marienthal, Walporzheim, Ahrweiler, Bad 
Neuenahr, Heppingen, Heimersheim, Lohrsdorf, Bad Bodendorf.

  

Informatie op internet:

Over de geschiedenis van het gebied:
http://www.wisoveg.de/wisoveg/artikel/fliesst/00inhalt.html

Zelf wandelkaartjes maken:
http://alpregio.outdooractive.com/ar-eifelverein/de/alpregio.jsp#tpdt=hikingTourTrail&tab=TourplannerTab
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Dag 1: Burg Are

Dag 2: Langfigtal

Dag 3: Altenahr, Mayschoss, Dernau

Dag 4: Dumpelfeld, Insul, Schuld

Dag 5: Dernau, Rotweinwanderweg, 
Walporzheim, Weinlehpfad, Ahrweiler Dag 6: Altenahr, Fischbachtal
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	KNNV-reis Altenahr 2012
	Inhoud
	Programma
	Een kleine week zal het plaatsje Altenahr uitgangspunt zijn voor het maken van mooie tochten. Altenahr ligt in het Ahrdal in Duitsland, een minder bekende streek voor de Nederlander. Maar niet minder de moeite waard! In geologisch en landschappelijk opzicht heeft het Ahrdal veel te bieden en niet in de laatste plaats als meest noordelijk gelegen wijnbouwgebied van Duitsland. 
	De rivier de Ahr ontspringt in de Eifel en mondt uit in de Rijn. In oostelijke richting doet de Ahr onder andere de toeristisch bekende plaatsen Altenahr, Ahrweiler en Bad Neunenahr aan. 
	Wie wel eens over de E31, de z.g.‘Westrheinische’, richting Basel is gereden, zal ongetwijfeld genoten hebben van het prachtige uitzicht op dit dal vanaf de snelweg. Echter tijd om rond te kijken is er dan meestal niet, maar nu is er wel de kans te genieten van dit fraaie dal. 
	Het meer westelijk gelegen Altenahr ligt in een indrukwekkend diep ingesneden dal met plaatselijk loodrechte wanden, slingerende rivieren en echte kloven. Het meer oostelijk gelegen Bad Neuenahr ligt in een licht golvend heuvellandschap met oude vulkanen rondom. 
	Het Kurort Bad Neuenahr is bekend door het voorkomen van minerale bronnen. 
	Het Ahrdal maakt deel uit van het ‘Rheinische Schieffergebirge’, oorspronkelijk gevormd in het Devoon (ca 400 miljoen jaar geleden) en maakte deel uit van een uitgestrekte zeebodem. 
	De zich steeds herhalende processen van o.a. gebergtevorming – erosie – insnijding ná het Devoon waren uiteindelijk bepalend voor het huidige aanzicht van de streek. 
	Langs de Ahr loopt de hooggelegen Rotweinwanderweg, van waaruit de landschappelijke en geologische opbouw van het gebied goed is te volgen. Het spreekt vanzelf, dat ook de wijnliefhebbers aan hun trekken zullen komen. Het Ahrdal is immers bekend door zijn rode ‘spätburgunder’, die in het Frans ‘pinot noir’ heet. 
	Een aantal tochten kunnen lopend vanuit Altenahr ondernomen worden en soms wordt gebruik gemaakt van de regiotrein door het Ahrdal. 
	Vanuit Altenahr zelf kunnen diverse gebieden, met elk een eigen karakter, verkend worden. 
	Bijvoorbeeld het diep ingesneden Langfigtal, de hooggelegen Rotweinwanderweg en het lieflijke Sahrbachtal. De paden zijn doorgaans goed begaanbaar, maar wel zullen er nogal eens hoogteverschillen van maximaal 200m overbrugd moeten worden. De dagwandelingen kunnen uiteenlopen van ca 5 tot 12 km. Het comfortabele hotel ligt centraal in Altenahr en dichtbij het station.
	Dag 1. Heenreis en verkenning omgeving Altenahr met de burcht Are.
	Dag 2. Rondwandeling vanuit Altenahr langs Cloosfalte (geologisch monument)
	Dag 3. Wandeling vanuit Altenahr over de Rotweinwanderweg.
	Dag 4. Geologisch leerpad Schuld en verlaten stroomdal van de Ahr bij Insul.
	Dag 5. Over Rotweinwanderweg naar Ahrweiler met Wijnleerpad. Aansluitend bezoek wijnstadje Ahrweiler.
	Dag 6. Rondwandeling vanuit Altenahr en terugreis.
	Deelnemers
	Dag 1: zondag 5 augustus
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