
 

 

Albsteig 

 

Algemeen  

 

- de oudste wandelroute van de Schwäbische Albverein, bekend als Schwäbische Alb 
Nordrandweg 

- sinds 2009 gecertificeerd als 'Qualitätsweg Wanderbares Deutschland' 
- in 2012 werd de naam veranderd in Albsteig 

 

Informatie over het routeverloop 

 

- Start- en eindpunten: Tuttlingen, Donauwörth 
- Lengte: ruim 350 km 

o 320 km Baden-Württemberg, 30 km Beieren 
- Deelnemende overheden:  

o 2 deelstaten:  
o 8 districten (Tuttlingen, Zollernalbkreis, Reutlingen, Esslingen, Göppingen, 

Heidenheim, Ostalbkreis, Donau-Ries) 
- 63 steden en dorpen (de Albsteig loopt over het grondgebied van deze gemeentes)  

Landschappen van zuidwest naar noordoost: Donau-Heuberg, Zollernalb, Mittlere Alb, 
Randecker Maar, Filsalb, Härtsfeld, Nördlinger Ries 

 

Concept 

- gemiddeld zware wandeltocht door middelgebergte, grotendeels op paden door de 
natuur, langs de Albtrauf, de noordelijke steile helling van de Schwäbische Alb, met 
talrijke uitzichtpunten die een fantastische blik over de uitlopers van de Alb bieden, in 
het zuidwesten deels tot het Zwarte Woud en de Alpen 

- Bezienswaardigheden: 
o Lemberg: met zijn 1.015 m het hoogste punt van de Schwäbische Alb. 
o De uitzichtpunten Raichberg met de Zeller Horn en de Dreifürstenstein met het 

unieke uitzicht op Burg Hohenzollern (www.burg-hohenzollern.de) 
o Nebelhöhle: druipsteengrot (http://hoehlenwelten.sonnenbuehl.de/) 
o Schloss Lichtenstein: de roman 'Lichtenstein' van Wilhelm Hauff vormde de 

inspiratie voor dit 'sprookjeskasteel' dat tussen 1840 en 1842 in neo-gotische stijl 
werd gebouwd (http://www.schloss-lichtenstein.de/) 

o Bad Urach: de highlights van Bad Urbach zijn de vakwerkhuizen aan het 
marktplein, de Uracher waterval, kasteelruïne Hohenurach en de thermen 
(www.badurach.de/) 
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o Kasteelruïne Hohenneuffen: De kasteelruïnes zijn de overblijfselen van een 

burcht uit de hoge middeleeuwen en vormen tegenwoordig een populaire, 
toeristische trekpleister met restaurant en 'biergarten'. Ook vinden er talrijke 
evenementen plaats (www.hohenneuffen.de) 

o Randecker Maar: dit is de overgebleven krater van een vulkaan die ongeveer 14 
miljoen jaar geleden uitbrak. 

o Zeugenberg Ipf: de oostelijkste uitloper van de Schwäbische Alb bestaat uit 
bruine en witte lagen juragesteente. Op het bergplateau bevinden zich machtige 
voorhistorische fortificaties, die reeds in de late bronstijd vanaf de 12de eeuw 
voor Christus werden aangelegd. 

 

Kwaliteitskeurmerk voor wandelwegen 

- Wanderbares Deutschland, kwaliteitskeurmerk voor wandelwegen  
- Vanaf 2009 met succes gecertificeerd door het Deutsche Wanderverband  

 

Routemanagement systeem 

- Markering Albsteig®: rode driehoek op een witte achtergrond 
- Markering toegangsweg: blauwe, resp. gele driehoek op een witte achtergrond 
- Bewegwijzering: ca. 470 wegwijzers geven de afstanden naar de plaatsen langs de route 

en de toegangswegen aan in km, pictogrammen geven stations, horecagelegenheden, 
bezienswaardigheden, uitzichtpunten, etc. aan.  

- Parkeerplaatsen voor wandelaars, uitzichtpunten en rustplaatsen staan aangegeven op 
de wandelkaarten  

 

Lid van Top Trails of Germany 

- De Albsteig® is vanaf juni 2012 lid van de marketingorganisatie Top Trails of Germany 
 

 

Uw Contactpersoon 

Schwäbische Alb Tourismus 

Productmanagement: Heiko Zeeb 

Bismarckstr. 21 

72574 Bad Urach 

Tel.: +49 (0) 7125 / 93 930 0 

www.schwaebischealb.de, zeeb@schwaebischealb.de, presse@schwaebischealb.de 
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