
Traumschleife Domblick 

Lengte, ca. 10,7 km 

moeilijkheidsgraad: middelmatig 

wandeltijd ca. 3,5 uur. 

 

Rondweg naar de Hunsrück dom 

Vanaf het uitzichtpunt DOMBLICK voert de route over een weg door een 

weiland en een stuk door de Hoofdstraat, vervolgens links door de 

Mühlengasse tot aan de trap omhoog naar de Hunsrückdom. 

Een prachtig panoramisch uitzicht op het plaatselijke gebouw en de prachtige 

omgeving. Vanaf de Dom voert de weg naar beneden naar de protestante kerk, 

door de Untergasse naar de oversteek van de Simmerbach.                                             

Na de brug over de Simmerbach voert een kleine klim naar de Panoramaweg 

en het Schinderhannespad. Over het voormalige pad van de pastoor gaat de 

weg terug naar de Traumschleife Domblick. 

 

Start en doel 

Ohlweiler, centrum bij de brug over de Simmerbach.                                   

Toegang vanaf het hotel Bergschlößchen in Simmern. 

 

Profiel 

De route is in 3,5 uur te bewandelen en staat aangegeven als “Domblick”. De 

wandeling is vanaf Ohlweiler 10,7 km lang. De weg van en naar het hotel 

Bergschlößchen is 7,6 km lang. De wandeling wordt als middelmatig zwaar 

aangegeven. 

 

Routebeschrijving 

De “Traumschleife Domblick” begint bij de Simmerbachbrug aan de 

Hoofdstraat in Ohlweiler. De route loopt beneden langs het weekendgebied en 

volgt de loop van de Simmerbach door het prachtige dal in de richting van 

Ravengiersburg. Over een smal pad gaat de wandeling over de heuvel van de 



Eselsberg tot de oversteek van de Verschbach, dan opnieuw langs de 

Simmerbach, tot de steiging in het zijdal van de Bustenbach en naar een klein 

bosgebied tot de ingang van het dorp Belgweiler. In een boog gaan we 

dalwaarts langs het kleine dorp tot aan het centrum en gaan over een brede 

brug weer over de Simmerbach. Direct na de brug die naar beneden loopt, 

gaan we langs weilanden en uiteindelijk naar een rotsachtig pad dat steil 

omhoog loopt. Vanaf deze hoogte is een prachtig uitzicht op de Hunsrück dom, 

op zijn rotsmassief gelegen, aan een lus van de Simmerbach en over de smalle 

straten van het centrum van Ravengiersburg. Dit uitzichtspunt nodigt uit om 

een tijdje door te brengen ! De wandeling gaat op deze hoogte verder en voert 

na de oversteek van de straat naar het Oberbrunnenbos, gaat over een smal 

pad naar de bosrand en langs het bos. Prachtige uitzichten over het Soonwald 

en de kleine dorpjes, die aan de voet ervan liggen, begeleiden ons op onze 

route. Ook tot  aan Oppertshausen en tot aan Schönborn blijft het prachtige 

uitzicht op het natuurpark Soonwald behouden, in de richting van Kirchberg 

zijn er prachtige uitzichten op de hoogtes van de Hunsrück tot aan de 

Erbeskopf. Voor Schönborn buigt de weg rechtsaf naar de ringstraat, richting 

kerkhof. Dan gaat het weer naar beneden in een zijdal van de Simmerbach, 

langs visvijvers met hun toestroom en een korte steiging naar het bosgebied 

Batzenbusch. Na de doorkruising van het Batzenbusch is het niet meer ver 

langs een weiland naar Ohlweiler terug naar het uitgangspunt. 

 

Verwijzing naar de toegang tot het startpunt van de Traumschleife DOMBLICK 

in Ohlweiler 

De route van het hotel Bergschloßchen voert over de Ausoniusweg tot de 

Indiase paal, van waaruit een kort smal pad ons naar het Schinderhannes 

fietspad brengt. Dit pad volgt een stukje over de oude spoorbrug. Aan het 

einde van de brug voert een steile trap ons langs de oevers van de Simmerbach 

onder de B 50 door. De route door het Wiesental volgt het pad langs de 

bosrand tot het einde van een aaneengesloten bosgebied. Over een weg langs 

het weiland bereikt de weg na de oversteek van de Simmerbach de gemeente 

Ohlweiler. Van hieruit zijn het nog slechts enkele meters tot de Simmerbach 

brug aan de Hoofdstraat waar het startpunt is van de Traumschleife 

DOMBLICK.  

 


