Remagen

De
RheinBurgenWeg
Net zoals Nederland kent ook Duitsland een netwerk
van Lange Afstands Wandelpaden. Met deze sportieve
wandeling maakt u kennis met een van die
wandeltours: de 200 km lange RheinBurgenWeg. Een
tour door een uniek cultuurlandschap van de
Rolandsbogen bij Remagen tot de Mäuseturm bij
Bingen. De wandelpaden van deze wandeltour lopen
over hoogvlaktes, door knusse zijdalen en is ideaal voor
avonturiers, leergierige wandelaars en rustzoekers.

Van station
tot station
17 km
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Het deel dat u van deze gemarkeerde route gaat volgen loopt van het aan de Rijn gelegen BadBreisig naar het eveneens aan de Rijn gelegen Remagen en zit boordevol afwisseling. Na de
bebouwing van Bad-Breisig begint u aan de beklimming van een van de vele schitterende bergen
die deze streek rijk is. Onderweg geniet u van de spectaculaire uitzichten over het Rijndal. Boven
volgt een flinke, praktische vlakke boswandeling over rustieke boswegen en daarna daalt u af naar
het gezellige centrum van Sinzig am Rhein. Daar bewondert u de prachtige Sint-Petruskerk, één van
de belangrijkste laat-Romaanse monumenten in het Rijnland en kunt een horecastop inlassen. Na
daar uitgerust te zijn volgt de pittige klim van de Victoriaberg en komt u naar en op die berg over
menig fraai, avontuurlijk en romantisch slingerpad. Aan het einde maakt u uiteraard kennis met het
gezellige centrum van Remagen en flaneert even langs de talrijke terrasjes en restaurants aan de
Rijnboulevard. Deze wandeling heeft de zwaarte van een flinke tocht door de Zuid-Limburgse
heuvels. Stevige bergwandelschoenen met een goede profielzool zijn, evenals een goede conditie,
een must. Meer informatie over de RheinBurgenWeg vindt u hier: www.romantischer-rhein.de.

Start: Station Bad Breisig
Eind: Station Remagen Hbf (Dld)
LA = Linksaf / RA = Rechtsaf / RD = Rechtdoor
Kijk ter orientatie regelmatig op het kaartje!
Routebeschrijving: Bart van der Schagt
Reacties op beschrijving: info@wandeleninbeeld.nl
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Deze wandelroute volgt een deel van de
gemarkeerde RheinBurgenWeg langeafstandswandeling. Vanaf station Bad Breisig tot
station Remagen volgt u de markeringen
daarvan, en deze zien er zo uit: een gestileerde R
met daarboven de kantelen van een
kasteeltorentje. De eerste paar honderd meter
hebben die markeringen een gele ondergrond,
daarna een witte. Let daar onderweg goed op
want er zijn ook dezelfde markeringen met een
roodbruine ondergrond: dit zijn
rondwandelingen rond een stadje, die moet u
dus niet hebben. Omdat de gemarkeerde
wandelroute met een grote boog om het
gezellige horecarijke centrum van het stadje
Sinzig loopt, wijkt de route daar, om toch door
dat centrum te komen, af van de markeringen.
In de routebeschrijving wordt dat duidelijk
aangegeven. Aan de rand van Remagen is zoiets
ook het geval. De markeringen zijn duidelijk en
soms overvloedig. Over sommige delen lopen
meerdere wandelroutes en kunt u soms wel
bijna 10 markeringen van die verschillende
wandelroutes aantreffen, let dus goed op de
juiste markering.
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1 Koop te station Remagen een enkele reis
naar Bad Breisig en neem de trein
daarnaartoe (2e halte). Verlaat het station Bad
Breisig t.h.v. het tunneltje aan de kant van de
bergwand. U ziet bijna gelijk de markering van
de RheinBurgenWeg, ga RA en volg weg langs
spoor. Bij Tennis, Squash en Boule centrum (TSBCentrum) schuin LA park in en gelijk weer LA.
Tegenover de Römer Thermen RA en na fontein
schuin naar voren LA. Op parkeerplaats nog
even RD en op asfalt RA. Na parkuitgang LA en
kort daarna RA (Backesgasse). Op de ongelijke
kruising RD (Vogelsangstrasse) en na huisnr 23
schuin LA hoog gelegen bos in. 10m na het
asfalt LA stijgende trap op. Kort na bankje op
driesprong scherp LA verder stijgen. Voor weer
een bankje scherp RA wat omhoog en op
bredere pad met houten paal 12 RA. Wat
verderop bij paal 14 scherp LA omhoog. 10m
voor 2 bankjes scherp RA verder stijgen. Op
driesprong met bankje RA, boven ziet u nog
meer banken, een ligstoel en infopaneel die u
rechts van u passeert, daarna ziet u rechts een
picknickbank. Ruim 100m daarna op driesprong
RD. Na 500m voor GSM-mast LA en volg
rechterbocht daaromheen.
2 Bij schuilhut, banken en handwijzer RA, kort
daarna kruising RD en ook kort daarna op Tkruising LA. Op kruising in bosdal RD. 200m
daarna op weer een kruising ook RD en 25m
daarna bij bankje schuin LA. Loop deze bosweg
van 1km uit, ga onderweg op 2 kruisingen RD.
Aan het einde op bosweg LA en kort daarna op
2 kruisingen RD. Bijna 200m daarna in de
rechterbocht LA. Aan het einde op bosweg met
infopaneel RA. Aan het einde voor akker met
bankje en handwijzer RA en stuk verderop bij
akkerhoek RD bos in. Blijf deze bosweg ca 1½
km volgen en let dan goed op de markeringen,
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want na die 1½ km moet u schuin LA (rechts
ziet u dan een handwijzer) naar een evenwijdig
aan deze bosweg lopende bosweg en daarop
RA. Na ca 1km komt van rechtsachter pad bij,
direct daarna (dus voor bankjes) op dalend
paadje schuin RA. Na Mariasteen en bankjes
kruising RD. Het bos uitkomend over dalend
asfaltwegje verder gaan. In bijna haakse
linkerbocht (daar ziet u 2 bankjes met
handwijzer) RD, dalend hol asfaltwegje die u
blijft volgen. In bebouwing (u bent nu in Sinzig)
op driesprong bij huisnr 22 links aanhouden. Op
driesprong bij huisnr 7 ook links aanhouden en
beneden op trottoir langs drukke weg LA. Vanaf
hier volgt u een poosje niet de markeringen,
volg nu de routebeschrijving aandachtig. Na
20m passeert u links van u de Meilenstein, ga
hier RD (de markering gaat hier rechtsaf een
groenstrook in, dat doet u dus niet). Daarna
kruising RD (Koblenzer Strasse) en 1e straat RA
(Kirchgasse).
3 Op plein (Kirchplatz, met fraaie kerk en
Rathaus) gelijk LA en daarna RD
winkelstraatje in (Bachovenstrasse). Na huisnr 4
RA (Schlossstrasse). Aan het einde eerst weg
oversteken, aan overkant RA en kort daarna
tegenover huisnr 40a LA park in. U volgt nu
weer de markeringen, dus voor perk (met
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daarachter slot Sinzig) LA. Volg niet de dalende
rechterbocht maar de daarop volgende
stijgende rechterbocht. Na zandspeelplek LA, na
paar meter RA weg oversteken, RD trapje af en
volg grindpad tussendoor groen. Na linkerbocht
op trottoir langs weg RA, passeer rotonde links
van u, direct daarna LA Kölner Strasse
oversteken en aan overkant RA, u loopt dan
langs huisnr 4. Kort daarna op complexe
kruising in rechte lijn RD (Landskroner Strasse).
Pas na huisnr 50 kruising RA, volg grindpad
door groenstrook (Herzog von Jülich Ring). Aan
het einde LA (Hohenstaufenstrasse) en loop
deze straat bijna helemaal uit. Direct na huisnr
73 op asfaltpad RA en blijf daarop. Aan het
einde voor beek LA en daarna naar rechts brug
over. Direct na die brug op asfaltpad LA, links
ziet u de beek en een stuk verderop rechts een
kleinschalige dierentuin. Heel kort daarna RA,
volg wandelpad naast fietspad, rechts ziet u een
meertje. Op hoek daarvan RA. Na bosrand (u
kruist daar een beekje) RD naar asfaltwegje en
daarop (u ziet daar links een begraafplaatsje) RD
richting drukke weg, die ziet u al.
4 Aan het einde die weg oversteken, niet
schuin naar links Hauptstrasse volgen maar
RD graspad naar Bodendorfer Strasse 30 volgen.
Voor spoor LA en blijf daarlangs. Aan het einde
RA spoor over en volg rechterbocht van
Hauptstrasse. 1e kruising scherp RA
(Buchfinkenweg) en 1e straat LA (Zeisigweg).
Op kruising bij speelplek RD, aan het einde RA
(Am Finkenstein) en al na 15m bij huisnr 29 op
gras LA. Na dat huis komt stijgend paadje. Aan
het einde op het karrenspoor LA en loop dat
dalend helemaal uit. Aan het einde op asfaltweg
RA en bij huisnr 34 RD (halfverhard-, even gras-,
daarna stijgend en bochtig pad). Na ruim 300m
op driesprong linkerbocht van uw pad volgen, u
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gaat nog een keer flink aan de klim. Op 1e
kruising RA en na rechterzijpad genegeerd te
hebben op volgende kruising (u bent nu boven
op de berg) LA. Na 100m op Y-splitsing met
bankje en handwijzer het rechter rechtdoor
gaande pad richting Remagen volgen. Let op: na
150m op 1e pad RA, volg linkerbocht om
schuilhut en daarna RD, rechts ziet u een
vergrast heideveldje. Aan het einde (daar ziet u
links een oude Joodse Begraafplaats) RA, op
asfaltwegje nog even RD en kort daarna 1e
paadje RA, daarover loopt u evenwijdig rechts
van dat asfaltwegje. Na parkeerplaatsje over
halfverharde weg nog even RD en aan overkant
van asfaltweg op bospaadje RD bos in. Kruising
met breder pad met rechts/links-knikje RD, ook
zo'n paadje. Aan het einde voor haag/hekje
tuinen RA. Op de driesprong bij een vervallen
hotel (rechts achter het groen) en infopaneeltje
daarover LA en blijf RD gaan, ook bij een huis.
Na dat huis (l) LA, halfverhard- daarna
asfaltwegje. Aan het einde aan overkant van
asfaltweg RD trap af (Viktoriabergweg). Aan het
einde van steil klinkerwegje op asfaltweg RA.
Aan het einde naar links weg oversteken en aan
overkant voor huisnr 2a RA.
5 Hier verlaat u de markeringen, dus volg
aandachtig de routebeschrijving door
Remagen. Even voor drukke verkeersweg schuin
LA trap af en tunnel die weg onderdoor (liever
gelijk naar station, volg in de tunnel de rechtsaf
gaande (aftak)markering met gele ondergrond).
Tunnel uitkomend trap op en RD winkelstraatje
in (Bachstrasse). Op plein (met links Rathaus) de
rechterkant daarvan volgen en schuin naar
rechts weer een winkelstraat in (Marktstrasse).
Kort daarna tegenover huisnr 95 LA
(Ackermanns-gasse). Beneden voor de Rijn RA
(voor wat leuke terrasjes moet u hier even naar

Remagen - De RheinBurgenWeg

links op en neer). Kort daarna 1e straatje RA
(Postgasse), aan het einde daarvan RA en gelijk
LA (Josefstrasse). Kruising met asfaltweg RD en
voor u ziet u aan de overkant van een pleintje
het station.
Remagen is een oude stad: de naam gaat terug
op het Romeinse castellum 'Rigomagus', dat een
Keltische naam had. Remagen beschikte voor
1221 over stadsrechten en sloeg reeds in de
11de eeuw zilveren munten, zoals een
muntvondst op de Faeröer heeft aangetoond.
Bezienswaardig is, naast de romaans-gotische
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Sint-Petrus-en-Pauluskerk en het Romeins
museum, de neogotische Apollinariuskerk. Van
de voorganger van deze bedevaartskerk is de
14de-eeuwse crypte bewaard gebleven. De
relieken van de heilige Apollinaris zouden zich in
deze crypte bevinden. Remagen is ook bekend
om zijn brug over de Rijn, de Ludendorffbrug,
die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog
vrij ongeschonden en dus bruikbaar, in handen
van de geallieerden viel. De pijlers van deze zeer
elegante spoorbrug staan nog altijd op beide
oevers overeind. In de pijler in Remagen bevindt
zich een vredesmuseum.
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