
 

 

  

SCHLUCHTENSTEIG 
 

- De Schluchtensteig werd geopend in 2008.  
- De route werd in 2007 gecertificeerd als kwaliteitswandelroute  

'Wanderbares Deutschland', hercertificering in 2010 
 

Algemeen 

 

Informatie over de route 

- Startpunt: Stühlingen | Eindpunt: Wehr in het Naturpark Südschwarzwald 
- Lengte: 119 km  

o in Baden-Württemberg 
- deelnemende gemeenten:  

o 1 deelstaat – Baden-Württemberg 
o 3 districten (Landkreise)  - Landkreis Waldshut, Landkreis Schwarzwald-Baar, 

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 
o 17 gemeenten (daarvan 11 in het district Waldshut, 3 in het district Breisgau-

Hochschwarzwald en 3 in het district Schwarzwald-Baar) - Bernau, Blumberg, 
Bonndorf, Bräunlingen, Dachsberg, Häusern, Herrischried, Hüfingen, Ibach, 
Lenzkirch, Löffingen, Schluchsee, St. Blasien, Stühlingen, Todtmoos, Wehr, 
Wutach 

- Landschappen van noord naar zuid: de 119 kilometer lange Schluchtensteig in het Zwarte 
Woud voert in een wijde boog door het Naturpark Südschwarzwald. De route begint in 
Stühlingen aan benedenloop van de Wutach. Rivieropwaarts loopt de route eerst richting 
noorden door de steile hellingen van de rotswanden langs de Wutach tot Blumberg en 
vervolgt dan de loop van de Wutach en Haslach door de ravijnen in westelijke richting 
tot Lenzkirch. Vanaf daar verloopt de Schluchtensteig door het Hochschwarzwald in 
zuidelijke richting naar de Schluchsee en door het Windbergravijn naar St. Blasien. 
Vervolgens over de Dachsberg en Ibach in het Hotzenwald via het Hohwehraravijn naar 
Todtmoos om in Wehr bij de uitgang van het Wehraravijn te eindigen.  

 

Concept 

- Een avontuur door het bijzonder afwisselende landschap van het Zwarte Woud met zijn 
ravijnen, hoogvlakten, paden langs steile hellingen, donderende watervallen, meren en 
veel natuur met onderweg telkens weer fascinerende uitzichten, soms tot aan de 
Zwiterse Alpen.  

- in totaal 3000 hoogtemeters (etappes van 335 tot 622 meter aan beklimmingen  per dag) 
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- onverharde wegen (aandeel 45 %), ca. 31 % aandeel aan paden 
- Niet geschikt voor de recreatieve wandelaar. Een goede conditie en geen last van 

hoogtevrees zijn een vereiste.  
 

Bezienswaardigheden langs de Schluchtensteig:  

- Museumsmolen in Weiler, Stühlingen 
- 'Sauschwänzle-Stoomtrein' en de waterval 'Schleifenbachfälle', Blumberg 
- Het verdwijnen van de rivier de Wutach in de karstbodem tussen Wutach- und 

Schattenmühle 
- Lotenbachklamm (ravijn), tussen Bonndorf en Schattenmühle 
- Slot Bonndorf en Schlossnarrenstuben (museum over de carnavalstraditie in het 

zuidwesten van Duitsland), bij Bonndorf  
- rots met de ruïne van het 'roversslot', bij Holzschlag 
- Tentoonstelling over horloges uit Lenzkirch,  Lenzkirch 
- Schluchsee en de rotsformatie 'Bildsteinfelsen', Schluchsee 
- Windbergwaterval , St. Blasien 
- Dom St. Blasien, St. Blasien 
- Lehenkopfturm (uitkijktoren), bij St. Blasien 
- kloostervijver en mijn die toegankelijk is voor bezoekers, Dachsberg 
- Barokke bedevaartkerk en streekmuseum 'Heimathus' in Todtmoos 
- wehrastuwdam, oud en nieuw kasteel, textielmuseum in Wehr.  

 

Kwaliteitskeurmerk voor wandelpaden 

- Sinds 2007 'Wandersiegel Qualitätswanderweg Wanderbares Deutschland'. Herkeurd in 
2010. Keuring door de Deutschen Wanderverband.  

 

Bewegwijzering 

- markering: groene Schluchtensteig-ruit op een witte rechthoek (kleuren groen, blauw en 
rood) 

- bewegwijzering: 300 borden op kruisingen, 1600 routemarkeringen onderweg wijzen op 
zo´n 150 plaatsen met informatie over het aantal kilometers naar de plaatsen onderweg 
en de toegangswegen. U krijgt hier infomatie over de locatie, incl. hoogemeters en 
pictogrammen voor stations, bushaltes en bezienswaardigheden.  

- 12 grote informatieborden onderweg op markante plekken 
- wandelparkeerplaatsen, uitzichtpunten, pauzeplekken zijn op de wandelkaart 

ingetekend 
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Lid van Top Trails of Germany 

 

De Schluchtensteig is sinds 19 juni 2012 lid van de marketingorganisatie Top Trails of Germany  
 

Uw contactpersoon 

Landratsamt Waldshut - Südlicher Schwarzwald 

Afdeling voor economische stimulering, afdeling toerisme 

Klaus Nieke 

Gartenstr. 7 

79761 Waldshut-Tiengen 

Telefoon +49 (0)7751 86-2604 

Telefax +49 (0)7751 86-2699 

tourismus@landkreis-waldshut.de 

Klaus.Nieke@landkreis-waldshut.de 
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