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Wandelen in noordelijke Zwarte Woud 

(GPS tracks download op www.muellerwiese.de) 

 

Onze Camping Müllerwiese is een ideaal 

vertrekpunt voor vele korte en langere wandelingen in 

de omgeving van Enzklösterle. U krijgt de kans op 

meer dan 250 km gemarkeerde wandelwegen het grote 

samenhangende bosgebied van het Noordelijke 

Zwarte Woud te verkennen. Enzklösterle biedt met 

zijn dal- rond- en bergwandelwegen veel meer dan U in 

twee weken kunt behappen. Bovendien kunt U twee 

bekende lange wandelwegen in het Zwarte Woud 

uitproberen: De „Westweg Pforzheim-Basel“ 

doorkruist niet alleen ons gebied, maar ook de 

„Mittelweg Pforzheim-Waldshut“. Als u op deze 

wandelwegen onderweg bent, dan is onze Camping 

Müllerwiese een perfecte stopplaats. 

Tijdens deze wandelingen krijgt u een afwisselingsrijke 

natuurervaring aangeboden: gebieden met rood wild, 

bosrustplaatsen, bos klimpark, oerwoudervaring in het 

Bärlochkar, de forellenkwekerij Petersmühle, bos-

eethuisjes en speelplaatsen voor kinderen. Daarnaast 

worden ook talrijke geleide bosexcursies in 

Enzklösterle georganiseerd door het „Tourist 

Information“ bureau. 
 

Enzwandelweg 

Loopt langs de schone en fris stromende Enz door  de 

groene dalen van Enzklösterle. De zonnige weg is met 
veel rust- en zitplaatsen uitgerust. 

 

Korte Enzklösterle Ronde 
Camping Müllerwiese - Gernsbacher Steige - bosrandweg 

aan het Schneckenkopf - Schneckentalweg oversteken - 

Grote Enz - bosrandweg aan het Schöllkopf –  

Schöllkopfsteige - Wildbader Strasse (dorpscentrum) - 

kuurpark - Camping Müllerwiese. 
Afstand 3,5 km; wandeltijd 1 uur; hoogteverschil 105 m 

 

Middellange Enzklösterle Ronde 
Camping Müllerwiese - kuurpark met Kneippbekken en 

voetmassage - Kirchweg - Gernsbacher Steige - 

hertenpark - bos klimpark - Erdbeerplatte (uitkijkplaats) - 

Bergweg - Roethutten - Bergweg - Rohnbachtalstrasse - 

Tentoongestelde vlot in het Rohnbachdal  -  

Enzpromenade  - 

Camping Müllerwiese. 
Afstand 6,6 km; wandeltijd 2 uur; hoogteverschil 160 m 

 

Lange Enzklösterle Ronde 
Camping Müllerwiese - oud hotel Hetschelhof - 

Freudenstädter Strasse (hoofdstraat) oversteken - stadhuis 

- bosrand - linksaf - bosrandweg aan het Hummelberg - 

straat naar Simmersfeld oversteken - Lappachdal - 

bosrandweg aan het Schöllkopf - Grote Enz oversteken - 

Wildbader Strasse (hoofdstraat) - Schneckendalweg - 

bosrandweg aan het Schneckenkopf - Gernsbacher Steige 

oversteken - hertenpark - ski-afdaling - bos klimpark - 

Erdbeerplatte (uitkijkplaats) - Enzdal - Enzpromenade - 

Camping Müllerwiese. 
Afst. 9,5 km; wandeltijd 2 - 2,5 uur; hoogteverschil 313 m 

 

Oerwoudervaring in het natuurpark „Bärlochkar“ 
Camping Müllerwiese - oud hotel Hetschelhof - 

Enzprome-nade - Rohnbachstrasse - voetbalveld - 

rondweg Bärlochkar (Oerwoud) - Rohnbachstrasse - 

Bergweg - Camping Müllerwiese. 
Afstand 7,5 km; wandeltijd 2 uur; hoogteverschil 218 m 

 

Naar de bron van de Enz 
Op een weg langs het bos of een panoramische weg door 

het dal omhoog,  voorbij aan  het middelste deel van het 

dal,  naar de brug van Petersmühle en naar Gom-

pelscheuer. Bij het dorps- centrum ligt de bron van de 
Grote Enz.   Men kann ook verder wandelen naar de 

romantische kleine vlotten meren, het „Poppelmeer“ en 

het „Kaltenbachmeer“ (niet om te zwemmen), naar de 

reuzen-glijbaan en het kinder-minipark in Enzklösterle-

Poppeltal. Terugreis gratis met de lijnbus. 
Afstand 5 km; wandeltijd 1,5 uur 

Weg naar het Hohlohmeer en de Keizer-Wilhelm-toren 
Camping Müllerwiese - Hirschtalweg - Rindenhütte - 

G.A.Volzweg - Diebstichweg - Kaltenbronn met Natuur-

Infocentrum (even uitrusten kan in het Restaurant 

Sarbacher) - Torfweg - Keizer-Wilhelm-toren (1017 m) 

met uitzicht bij helder weer op de Alpen, het dal van de 

Rijn, de Vogesen en Straatsburg - op een knuppelweg naar 

het natuurbeschermd hoogveengebied Hohlohmeer met 

unieke fauna en flora - Schwabenweg - Diebstichweg - 

Vier-eiken-hut - Gernsbacher Steige - Enzklösterle - 

Camping Müllerwiese. 
Af. 16,8 km; wandeltijd 4,5 - 5 uur; hoogteverschil 620 m 

 

Enzklösterle - Hohloh – Rohnbachtal – Müllerwiese 

Hirschtalweg - Gernsbacher Steige - Viereichensattel met 

Viereichen blokhut - Diebstichweg - Schwabenweg - 

natuurbeschermd hoogveengebied Hohlohmeer - Keizer-

Wilhelm-toren - Alte Weinstrasse - Torfweg - 

Hirschbrunnenhütte in het Rohnbachtal - Rombachhof - 

Rohnbachtalstrasse   -   Bergweg   -   Camping   

Müllerwiese. 
Afst. 20 km; wandeltijd 5 - 6 uur; hoogteverschil 420 m 

 

Naar Aichelberg 
Langs  de  bergrivier   „Lappach“   over  de  Schöllkopf-

steige (620 m)    door   het  hoge  dennenbos  naar  de  

Herzogsbank (800 m) en naar het hoge lucht kuuroord 

Aichelberg, waar men in een gezellig eethuisje kan 

uitrusten. 
Wandeltijd heen en terug 3 uur 

 

Schramberg-tour 
Camping Müllerwiese - Enzwandelweg - 

Rohnbachtalstrasse - Bärloch-Pfad - Wandelweg naar 

Gompelscheuer - Kaltenbachweg - Kaltenbachsee - 

Neuhaushütte - Alte Weinstrasse - Redoute - Schramberg - 

Hirschlachweg - Zwickgabel - Süssbächledal - 

Rohnbachdal - Enzwandelweg - Camping Müllerwiese. 
Afstand 22,5 km; wandeltijd 6 uur; hoogteverschil 500 m
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