
Traumschleife Soonwald 

Lengte ca. 10 km 

moeilijkheidsgraad middelmatig 

wandeltijd ca. 3,5 uur. 

 

Die Traumschleife “Soonwald” 

De Traumschleife “Soonwald”  voert deels over betoverende paden, langs 

beekjes met waterrijke eilandjes en dichte bossen tot aan prachtige uitzichten 

op het Soonwald en over de hoogtes van de Hunsrück. Langs de L 162 in de 

gemeente Mengerschied tot de aftakking van de K 58, richting Ravengiersburg, 

na 200 meter rechts door de Reichelbach naar de Alten Römerstraße, in de 

richting van Ravengiersburg. Langs de Hirzenbach en Gartenbach naar 

Nunkirche, de oversteek van de L 162 naar de jeugdherberg in het bos, het 

Abenteuerpfad volgend. (tip : korte omleiding naar de natte biotoop met 

schuilhut en kinderspeelplaats in het bos) door de bosgebieden “Forst” en 

“Bachberg” over de Layenkaul en het Brühltal terug naar Mengerschied. 

 

Start en doel 

Mengerschied, Seibels Platz / de jeugdherberg in het bos van Sargenroth 

 

Profiel 

De route is ca. 10 km lang en gaat door heuvelachtig gebied met enkele 

stijgingen, daarom is de route als middelmatig zwaar geclassificeerd. Er zijn ca. 

268 hoogtemeters te overwinnen. De route is in ongeveer 3 uur onder de knie 

te krijgen inclusief een pauze. De route wordt met “Soonwaldschleife” 

bewegwijzerd. 

 

Routebeschrijving 

Vanuit het centrum van de gemeente Mengerschied bij de “Seibels Platz” gaat 

de route door dalen en hoogtes rondom de Soonwald gemeentes 

Mengerschied en Sargenroth, langs Nunkirche in het Brühlbach dal en over de 

hoogtes van de Hunsrück. De landschappelijke, voornamelijk prachtige route 



overwindt ca. 296 hoogtemeters op gedeeltelijk smalle paden. Het dorp 

Mengerschied ligt aan de voet van het Soonwald aan de samenvloeiing van de 

Lamet- en Brühlbach. Het startpunt van de “Traumschleife Soonwald” begint  

op de Seibels Platz in het centrum van Mengerschied. Na ca. 200 meter door 

het dorp gaat de route links beropwaarts , richting kerkhof, dan na 150 meter 

naar rechts door het idyllische Reichelbach dal, steeds bergopwaarts tot de 

Alten Römerstrasse. Na het oversteken van de K 59 gaat veldweg kort naar 

links en dan rechtsaf door de Hirzenbach steeds bergafwaarts. Voor de 

wandelaar ontvouwt zich een prachtig uitzicht over het Simmerbach dal tot aan 

de Idarkopf. Het pad leidt langs de haagstrook tot aan de Gartenbach. Van hier 

uit bestaat een route naar de Hunsrückdom in Ravengiersburg. De hoofdroute 

gaat nu licht bergopwaarts, langs weiden en weilanden richting Sargenroth. De 

romantische Nunkirche en de oude bomen zijn een symbool van de Hunsrück. 

De wandelaar kan hier in de maanden mei tot juni een bijzonder 

kleurenspektakel beleven : verschillende orchidee soorten sieren het Rochus 

veld met een donkerrood tot violetkleurige kleurenpracht. Het gehele gebied 

was vroeger een gerechtsplaats en nu als een beschermd natuurgebied 

aangewezen. Het beschermde natuurgebied heeft nationale betekenis omdat 

er zes verschillende orchideen soorten voorkomen. Deze bescherming verbiedt 

het verwijderen van deze planten.                                                                                

Op de begraafplaats kan men de graven vinden van de “Filmgraven”, de 

families uit de Hunsrück die hebben meegewerkt aan de filmtrilogie “Heimat”. 

De Bismarck toren bevindt zich ook in de directe omgeving, van waaruit men 

bovenin een prachtig uitzicht heeft over het landschap van de Hunsrück en het 

Soonwald. De route kruist de L 162 en voert naar de jeugdherberg in het bos 

van Sargenroth. Vanaf hier gaat de route langs de “Abenteuerweg” van de 

jeugdherberg, bergafwaarts. 

(Tip : korte omleiding naar de natte biotoop met schuilhut en kinderspeelplaats 

in het bos) door het bosgebied Forst en Bachberg tot de Brühlbach. Over een 

houten bruggetje komt men aan de kant van de beek, kruisen het fietspad van 

de Schinderhannes-Soonwald fietsroute , verder over de in 1964 stilgelegde 

spoorweg door de wijk Layenkaul naar Mengerschied terug. Hier verwijst, kort 

voor ons doel, een houten bord naar het uitzichtpunt “Hohe Klopp”, een 

omleiding die de moeite waard is.  


