
De routeTraumschleife Klingelfloß 

Lengte : ca. 8 km 

moeilijkheidsgraad : licht 

wandeltijd ca. 2,5 uur. 

 

De Traumschleife Klingelfloß” 

Voert door een klein bosgebied op het plateau van de Hunsrück, rondom de 

zogenoemde Binnenberg, omraamd door de plaatsen Laubach, Klosterkumbd 

en Neuerkirch. Een prachtig landschap dat uitnodigt voor een ontspannen 

wandeling. Niet te moeilijk, maar toch een uitdaging voor iedere 

natuurliefhebber. Gelegen aan een kleine vijver, vindt u de oude originele 

“Klingelfloß”, een schuilhut voor de bosarbeiders. Hier zochten vroeger de 

jagers en bosarbeiders beschutting voor slecht weer. Op warme dagen de 

ideale plaats om even uit te rusten. Vlakbij de hut vindt men de zogenaamde 

“Napoleonsdennen”. De verhalen zeggen, dat Napoleon hier ooit kampeerde 

tijdens een van zijn veldslagen en bescherming zocht in deze, toen nog zeer 

kleine, dennenbomen. 

 

Start en doel 

Hotel Birkenhof; Klosterkumbd                                                                               

Landgasthof Gesellschaftsmühle, Laubach 

Profiel 

De wandeling is ca. 8 km lang en als gemakkelijke, gezinsvriendelijke route, 

geclassificeerd. Er zijn ca. 80 hoogtemeters te overwinnen. De route is met een 

pauze in ca. 2,5 uur te bewandelen en wordt aangegeven met de naam 

“Klingelfloß”. 

 

Rondweg Kloosterpad 

Vanaf de bosrand voert een weidepad door velden en weilanden met verre 

uitzichten op de kammen van het Soonwald. Voorbij aan de barbecueplaats 

“Sieben Birken” en het nieuwbouwgebied “Auf Weiselstein” voert de route 

over het historische veld “In den Kirchäckern” in de wijk Kloster naar het oude 

kerkhof.  In de wijk Kloster was meer dan vier eeuwen land het betekenisvolle  



cistercienzer klooster St. Maria gehuisvest, waaraan nu nog enkele muurresten 

herinneren. De informatieborden bij het kerkhof informeren over de 

geschiedenis van het 1000 jarige bestaan van de gemeente Klosterkumbd, die 

dit in het jaar 2015 vierde. De route gaat verder aan de achterkant van het 

voormalige kloosterterrein over veldwegen naar een goed behouden 

waterbassin van de gemeente, dat gebouwd werd in het begin van de 19e 

eeuw. Langs de bosrand komt het kloosterpad weer op de Traumschleife 

Klingelfloß. 

 

Routebeschrijving 

Uitgaande van hotel Birkenhof door een prachtig landschap voert de route over 

een veldweg naar het Klosterkumbder bos. Vanaf de bosrand ontvouwt zich 

een prachtig uitzicht op het Soonwald. Langs natuurlijke weilanden, over paden 

en onverharde wegen, kruist de “ Traumschleife” het staatsbos van 

Klosterkumbd. Midden in het bos bevindt zich een zeer oude vijver. De kleine 

vijver “Klingelfloß”, met de voormalige schuilhut voor de bosarbeiders, 

ontstond in de dertiger jaren door de explotatie van een steengroeve. De 

stenen die in de groeve gewonnen werden, werden gebruikt om het wegennet 

rondom de Binnenberg aan te leggen. Met het overige materiaal werd de dam 

van de vijver opgevuld. Een legende vertelt, dat keizer Napoleon in de nabijheid 

van de hut aan de Klingelfloß, beschutting voor noodweer gezocht heeft, 

tijdens zijn oversteek over de Hunsrück. Napoleon reisde in oktober 1804 van 

Bad Kreuznach over de Hunsrück.                                                                             

Naar plaatselijke overlevering werden in de toenmalige zilversparverdikking, 

lansschachten voor de Franse soldaten gemaakt. (Simmern was een garnizoen) 

Omdat de lans in die tijd geen deugdelijke bewapening meer was, hadden deze 

waarschijnlijk een meer decoratieve aard. 

Verder bevinden zich op de route overblijfsels van een oud klooster. Het 

klooster behoorde tot de gemeente Klosterkumbd, tegenwoordig de wijk 

“Kloster”. De vijver is in zijn oorspronkelijke vorm behouden en aan de natuur 

overgelaten. Over houten loopbruggen en paden voert de route langs de vijver. 

In de schaduw van de oude bomen kan men de stress van elke dag, moeiteloos 

vergeten. De route voert van de vijver door het gemeentebos Laubach en 

Klosterkumbd door, aan de natuur overgelaten, gemengde bossen. Langs 

struikgewas en naaldbossen, door de oorspronkelijke natuur van de bossen van 

de Hunsrück terug naar hotel Birkenhof. 


