
Traumschleife Schanzerkopf 

Lengte : ca. 14,6 km 

moeilijkheidsgraad middelmatig 

wandeltijd ca. 4,5 uur. 

 

Start en doel 

Argenthal, parkeerplaats van de Waldsee. 

 

Profiel 

De route is ca. 14,6 km lang en loopt door heuvelachtig terrein met enkele 

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

290 hoogtemeters te overwinnen. 

 

Routebeschrijving 

De route begint op de parkeerplaats van de Waldsee van Argenthal. De route 

voert ons voorbij aan een natuurlijk zwemmeer in het bos, dat in  de 19e eeuw 

nog een ijzererts groeve was en komt uit op de geo-belevenis route met zijn 

gekleurde borden over de geologische geschiedenis en de leefomgeving in het 

bos. Een kleine omweg van de geo-belevenis route voert in de richting van de 

kwartsietgroeve van Argenthal. Daar biedt zich vanaf het bezoekersplateau een 

indrukwekkende inkijk aan, in de ”architektuur” van het Soonwald gebergte.De 

route gaat verder over de Kohlweg naar de Köhlerhütte, een schuilhut. De 

route gaat verder in de richting van de Ginsterkopf en doorkruist een 

afwisselingsrijk boslandschap tot de parkeerplaats van de Schanzerkopf, 

eveneens start en doel van de “Traumschleife Schanzerkopf”. Nu begint een 

lichte stijging naar de Schanzerkopf, waarbij we op de top ook de 

Soonwaldsteig route kruisen en die we ook een stukje volgen. Vanaf de top van 

de Schanzerkopf is er een prachtig uitzicht over de Hunsrück, waar met een 

kleine rustpauze op een bankje, in volle teugen van genieten kan worden. Op 

een informatiebord worden aanschouwelijk zin en doel van de vijf in de verte 

liggende torens verklaard.  Na het verlaten van de route van de Soonwaldsteig 

voert de route door oude beuken- sparren- en gemengde bossen in de richting 

van Ellern. Na de oversteek van de oude rails van de Hunsrück spoorlijn gaat de 



route door het natuurreservaat “Kloppwiesen” met de schilderachtige 

Neubrühlbach . Aan de rand van het natuurreservaat gaat de route richting 

Argenthal door weidelandschap, gedeeltelijk over de spoordam van de oude 

Hunsrückspoorbaan door prachtig landschap met mooie uitzichten. Als laatste 

gaat de route weer door een klein bosgebied, langs de “boom van het jaar” 

route in de richting van de Waldsee als uitgangspunt. Op het laatste stuk van 

de wandeling bevinden zich enkele informatieborden die verwijzen naar de 

Rheinböllerhütte, waar het ijzererts uit Argenthal verwerkt werd. Al in 1598 

bestond Rheinböllerhütte, dat in de 17e eeuw al was uitgegroeid tot een zeer 

betekenisvolle onderneming. In het begin van de 19e eeuw kwam 

Rheinböllerhütte in het bezit van de familie Puricelli. Naast ruw ijzer en 

smeedijzer produceerde Puricelli gietijzer.  Het pruduktiepalet bij gietijzer rijkte 

van de bouw van ovens tot de fabricage van buizen, zuilen en kandelabers 

(straatbelichting op gas). 


