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Trekkingcamps Soonwaldsteig 
 

FrequentlyAskedQuestions 
 

(Vaak gestelde vragen) 
 

 
 

 Hoe vind ik de trekkingcamps? 

Na voltooiing van de boeking krijgt u de coördinaten en UTM-gegevens van de 

trekkingcamps. Daarbij is een GPS-apparaat of een daarvoor geschikt mobieltje van 

voordeel. Ook krijgt u een stukje landkaart, waarop het desbetreffende kamp alsook hoe je 

dat kunt bereiken staat aangegeven.  

 

 

 Zijn er andere kampeerplaatsen aan de Soonwaldsteig? 

Voor een trekkingtour over de complete Soonwaldsteig bieden zich, behalve onze drie 

trekkingcamps, de kampeerplaatsen bij de ruïne Schmidtburg (etappe 2) alsook het 

Outdoor-Park Lauschhütte (etappe 5) aan. Deze beide plaatsen worden niet door ons 

beheerd en moeten dus apart gereserveerd worden. Op de pagina van de trekkingcamps 

vindt u onder „Tourplanning“ de desbetreffende contactgegevens.  

 

 

 Hoe groot is de afstand tussen de afzonderlijke kampeerplaatsen resp. tot aan de 
start- en eindpunten van de Soonwaldsteig? 

Traject  Km Benodigde 

tijd te voet 

Start/finish Kirn  – Kampeerplaats Schmidtburg 17 km 5:00 h 

Kampeerplaats Schmidtburg  – Camp Alteburg 20 km 6:30 h 

Camp Alteburg  – Camp Ellerspring 7 km 2:00 h 

Camp Ellerspring – Camp Ochsenbaumer Höhe 8 km 2:00 h 

Camp Ochsenbaumer Höhe – Outdoor-Park Lauschhütte 16 km 4:30 h 

Outdoor-Park Lauschhütte  – Start/finish Bingen 18 km 5:00 h 

 

 

 Waar kan ik mij tijdens de tour van water voorzien? Waar kan ik tijdens de tour 
inkopen? 

De Soonwaldsteig verloopt over grote afstanden veraf van de bewoonde wereld. De 

mogelijkheid om drinkwater en levensmiddelen te kopen bestaat derhalve alleen in de 

steden Kirn, Rheinböllen en Bingen. In Kirn treft u verschillende grote supermarkten 

langs de steig aan, in Rheinböllen kunt u ofwel bij het benzinestation in het industriegebied 

ofwel via een circa 15 minuten durende omweg naar Rheinböllen bij een Wasgau-filiaal 

komen. In Bingen vindt u direct naast het eind-/startpunt bij het station een Netto-filiaal.  

 

https://www.soonwaldsteig.de/en/trekking-camps/plan-your-tour
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Water voor het gebruik kan uit de grote beken Hahnenbach, Simmerbach en (in de 

vochtige maanden) Gräfenbach worden gehaald. Dit water heeft echter geen 

drinkwaterkwaliteit en moet derhalve voor het gebruik steeds gefilterd en gekookt worden. 

Bij de ruïne Schmidtburg bevindt zich aan de zuidelijke grensmuur onderaan een 

waterkraan. Omdat deze op een oude bron is aangesloten, heeft ook dit water geen 

drinkwaterkwaliteit.  

 

 

 Zijn er in de nabijheid van de trekkingcamps wandelparkeerplaatsen waarop ik 
mijn auto kan parkeren en hoe ver liggen deze van elk kamp verwijderd?  

In de nabijheid van elk trekkingcamp is een wandelparkeerplaats, waarop u uw auto 

tijdens uw oponthoud kunt parkeren. De ligging van de wandelparkeerplaatsen kunt u via 

de Kaartvoorstelling van de Soonwaldsteig vernemen.  

 

Afstanden wandelparkeerplaats - Trekkingcamp  

Wandelparkeerplaats „Alteburg“ – Camp Alteburg 800 m 

Wandelparkeerplaats „Ellerspring“  – Camp Ellerspring 700 m 

Wandelparkeerplaats „Schanzerkopf“ – Camp Ochsenbaumer Höhe 800 m 

 

Houd u er a.u.b. rekening mee, dat het met de auto naar het kamp rijden niet is 

toegestaan.  

 

 

 Waar zijn de reddingslocaties? Functioneert het mobiele telefoonnet op de 
camps? 

Samen met uw boekingsbevestiging ontvangt u een stukje kaart, waarop de bij het 

trekkingcamp dichtstbijzijnde gelegen reddingslocatie staat aangegeven. Ter plaatse zijn 

de reddingslocaties met een groen bord met daarop een wit kruis gemarkeerd. Op het 

bord staat een nummer, dat in een noodgeval aan de reddingsdienst moet worden 

doorgegeven. Alle reddingslocaties staan op de topografische kaarten vermeld 

(https://www.soonwald-nahe.de/en/download/maps-leaflets). 

 

Het mobiele telefoonnet functioneert, afhankelijk van de aanbieder, in grote delen van het 

Soonwald. Geen ontvangst is er desalniettemin, vooral in de dalen. Het alarmnummer 112 

is bij de ontvangst van welk net dan ook steeds te bereiken.  

 

 

 Kan ik de trekkingcamps/de Soonwaldsteig met het openbaar vervoer bereiken? 

De trekkingcamps zijn niet met het openbaar vervoer (ÖPNV) te bereiken. Informatie, hoe 

u de Soonwaldsteig met bus en trein kunt bereiken, vindt u onder deze link. 

https://www.soonwaldsteig.de/en/service/arrival-by-public-transport  

 

 

 

 

https://www.soonwaldsteig.de/en/trail/complete-trail
https://www.soonwald-nahe.de/en/download/maps-leaflets
https://www.soonwaldsteig.de/en/service/arrival-by-public-transport
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 Kan ik een taxi bij het trekkingcamp bestellen? 

De plaatselijke taxibedrijven zijn op wandelaars ingesteld. U moet de taxi voor de 

dichstbijzijnde wandelparkeerplaats bestellen. Vraagt u a.u.b. van tevoren aan het bedrijf 

hoe hoog de kosten van het ernaartoe rijden zijn. Een lijst met de taxibedrijven kunt u 

onder deze link oproepen:  

https://www.soonwaldsteig.de/en/service/taxi-companies  

 

 

 Waar kan ik in Kirn resp. Bingen gratis parkeren? 

In Kirn is gratis parkeren voor langere tijd in de Kallenfelser Straße/Berger Weg mogelijk. 

Op de parkeerplaats Kiesel zijn extra betaalde parkeerplaatsen. Plattegronden kunt u hier 

vinden.  

 

In Bingen ist gratis parkeren langs de Hafenstraße (vanaf het Köln-Düsseldorfer-

Rheinschiffahrt-circuit tot aan de autopont), alsook in de Koblenzer Straße (nabij het 

Hauptbahnhof (centraalstation)) mogelijk. Bovendien kunt u voor de parkeerplaats 

Gerbhausstraße een weekkaart (14 €) kopen. Voor nadere informatie kunt u de Tourist-

Information Bingen onder telefoonnummer  

0049 (0) 6721 184-205 / -206 bellen.  
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https://www.soonwaldsteig.de/en/service/taxi-companies
http://www.soonwaldsteig.de/de/aktuelles_parkplatz.html?p=3636

