Aanlegmogelijkheden

Boppard is de parel aan de Rijn. Deze oude uitspraak wordt
telkens weer opnieuw bevestigd. Dat geldt ook voor de
meest recente droomroute van Boppard die op 20 september 2015 officieel zijn bestemming kreeg. De droomroute
Marienberg heeft zijn draai- en aspunt in het gelijknamige
Marienberger Park, meteen bij het belangrijkste kloostercomplex in het UNESCO-wereldcultuurerfgoed Bovenste
Middenrijndal. Deze loopt langs de Bruder-Michels-bach en
ook de Mittelbach, die door smalle kloven vanaf de Hunsrückhoogte in Boppard door het Marienberger Park in de
Rijn uitmonden. Prachtige uitzichten over de burchten Liebenstein en Sterrenberg, de Marksburg en de Kurfürstliche
Burg, maar ook de blik op de grootste Rijnroute ter wereld
met bijzondere wijngaarden in de Bopparder Hamm maken
het bewandelen van de droomroute Marienberg tot een
onvergetelijke belevenis.
Start- en aankomstpunt van de tour is het Marienberger Park
dat na circa 400 m vanaf het parkeerdek Marienberg goed
bereikbaar is.
De wandeling leidt eerst tot over de Orgelbornwiese langs
de Bruder-Michel-Bach tot aan de ontzuringsinstallatie waar
vandaan het omhoog gaat over de heuvel "Auf Kasseling"
en de Duitse Alleenstraße kruisend begint om van daaraf via
het naburige Mittelbachtal naar het uitzichtspunt "Pützblick"
te gaan. Ten zuiden van de plaats Buchenau leidt het traject
door bekoorlijke beukenwouden tot aan de Buchenauer
Brunnenanlage, waar vandaan de toer afbuigt naar het
natuurbeschermingsgebied "Hintere Dick". Na het natuurbeschermingsgebied wordt de heuvel Eisenbolz bewandeld,
waarbij de tour niet over het Eisenbolzplateau gaat, maar
net onder de terreinrand door opgegeven wijngaarden
en boomgaarden met ontelbare uitzichtspunten naar het
Rijndal leidt. Hier staat de Thonet-Tempel die de zonen in
1879 ter ere van de wereldberoemde meubeldesigner van
Boppard, Michael Thonet, lieten oprichten. Maar ook de
beroemde reisleider van de 19e eeuw, Karl Baedeker, heeft
zijn sporen achtergelaten in Boppard, waarvan het uitzichtspunt "Baedekers Ruh" getuigt. De weg werd door het
Duitse wandelinstituut met 88 belevingspunten beoordeeld.

Zowel in Buchenau als in de buurt van de start en
bestemming in het stadscentrum van Boppard zijn
er aanlegmogelijkheden.

Onze Tip
Bezoek ook de droomroutes in de buurt:
Elfenlay
Middenrijn klimpad
Rheingold
Hasenkammer
Fünfseenblick
Ehrbachklamm + Schöneckschleife
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Uitgever:
Tourist-Information Boppard
Marktplatz - D-56154 Boppard
Telefoon: 0049 (0) 6742 3888
Fax: 0049 (0) 6742 81402
E-Mail: tourist@boppard.de

Marienberg

Startpunt:

parkeerdek Marienberg: navigatie Marienberger Straße,
Boppard
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START 1

Gesubsidieerd door het Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling (ELFPO): Hier investeert Europa in
de Plattelandsgebieden.
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In het kader van het ontwikkelingsprogramma van
Rheinland-Pfalz "Landbouw, milieumaatregelen,
landontwikkeling" (LML)

11,8 km

75

Lengte: 11,8 km - 520 Hoogtemeter
Profiel: gemiddeld - Looptijd: 3-4 uur
Seizoen: gedurende het gehele jaar behalve bij ijs

Ministerie voor milieu, landbouw, voending,
wijnbouw en bosbouw Rheinland-Pfalz

