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Ehrbachklamm
+ Schöneckschleife

Bezoek ook de droomroutes in de buurt:
. Elfenlay. Middenrijn klimpad. Rheingold. Hasenkammer. Fünfseenblick. Marienberg

Pension Tenne, 
in Oppenhausen, Telefoon: 0049 (0) 6745 182828 

Daubisberger Mühle, 
in der Ehrbachklamm, Telefoon: 0049 (0) 6745 267
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Aanlegmogelijkheden

Onze Tip

Uitgever:
Tourist-Information Boppard
Marktplatz - D-56154 Boppard
Telefoon: 0049 (0) 6742 3888 
Fax: 0049 (0) 6742 81402
E-Mail: tourist@boppard.de

Startpunt:
Wandelparkeerplaats aan de K 120 
in Oppenhausen.
(voor navigatie: Mittelstraße, 56154 
Boppard)

Tussen Moezel en Rijn, burchten, kastelen en wijn, daar ligt de 
droomroute Ehrbachklamm - in het gastland van de zintuigen.

U kunt de droomroute Ehrbachklamm op twee manieren 
lopen: via een kortere of een langere route, als droomroute 
Ehrbachklamm of als droomroute Ehrbachklamm + Schöneck-
schleife. De korte route is 8,9 km lang en overbrugt in totaal 
390 hoogtemeters. De langere route, droomroute Ehrbach-
klamm + Schöneckschleife, is 15,6 km lang en overbrugt 469 
hoogtemeters.

De uiteindelijke beslissing, of u de kortere of de langere route 
neemt, moet u maken na 5 km, wanneer u het uitzichtspunt 
Schöneck-Blick, respectievelijk Rauschenburg-Blick bereikt 
hebt. Wij adviseren de iets langere route, want van de droom-
route Ehrbachklamm, uw landschapsreis en uw cultuurhisto-
rische momenten, kan men nooit genoeg krijgen.

De droomroute Ehrbachklamm en de GPS-gegevens kunt u
Downloaden via www.boppard-tourismus.de. U kunt de 
droomroute Ehrbachklamm ook vinden op de kosteloze tour-
app van "Gastlandschaften Rheinland-Pfalz".

Voor deze wandeling dient u ongeveer 6 uur tijd uit te trekken. 
Als u gebruik maakt van de gastvrijheid van de Daubisberger 
Mühle of van herberg Tenne in Oppenhausen duurt het iets 
langer.

Om de schoonheid van de Ehrbachklamm evenals het klateren 
van de beek en de watervallen het beste te kunnen beleven, 
moet u de droomroute tegen de stroom in en dus tegen de 
wijzers van de klok in bewandelen. Stevig schoeisel is vereist.

Droomroute Ehrbachklamm werd in 2017 door het Duitse 
Wandelinsituut gecertificeerd en met 96 belevingspunten 
beoordeeld.



+ Schöneckschleife

Ehrbachklamm

Lengte: 15,6 km
469 hoogtemeter 
Profiel: moeilijk
Looptijd: ca. 6 uur 
Seizoen: gedurende het 
gehele jaar behalve bij ijs 
en sneeuw
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Hoogteprofiel droomroute
Ehrbachklamm + Schöneckschleife 
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Ministerie voor milieu, landbouw, voending, 
wijnbouw en bosbouw Rheinland-Pfalz 

In het kader van het ontwikkelingsprogramma van 
Rheinland-Pfalz "Landbouw, milieumaatregelen, 
landontwikkeling" (LML)

Gesubsidieerd door het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO): Hier investeert Europa in de 
Plattelandsgebieden.


