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4. Bahnhöfle - Gutenberger Höhlen - Torfgrube - 

Randecker Maar - Heimenstein - Bahnhöfle 

Kentallen: Afstand 15,5 km
1
, 379 hoogtemeters

1
, duur ca 4 uur 45 

minuten (zonder bezoek grotten en lunchpauze). 

Kaart: LGL Wanderkarte 1:35.000, Geislingen Blaubeuren, Karte 20 

des Schwäbischen Albvereins. 

Bus/trein: Schopfloch is per bus 177 bereikbaar vanaf Oberlenningen 

(www.efa-bw.de). 

Horeca: Onderweg zijn verschillende eet- en drinkgelegenheden. 
1
 Zie Een woord vooraf 

 

 
Track van de wandeling 

 

 
Hoogteprofiel van de wandeling 
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Deze rondwandeling over de hoogvlakte bij Ochsenwang gaat langs 

geo(morfo)logische bezienswaardigheden met verschillende 

ontstaanswijzen. Hij gaat langs grotten en andere karstverschijnselen, 

langs uitingen van de Schwäbische vulkaan en langs de Albtrauf met 

mooie uitzichtpunten. 

 

Afstand 

(km) 

Punt van belang Waypoint 

0,0 Wanderparkplatz Bahnhöfle wp04-01 

3,0 Harpprechthaus wp04-02 

3,3 Wanderparkplatz Berg (alternatief startpunt) wp04-03 

5,2 Parkeerplaats K1246 (alternatief startpunt) wp04-04 

5,6 Gutenberger Höhle wp04-05 

5,8 Gußmannshöhle wp04-06 

5,9 Wolfsschluchthöhle wp04-07 

8,2 Kreuzstein wp04-08 

8,6 Landgasthaus Albengel (alternatief startpunt) wp04-09 

8,6 Schopflocher Moor/Torfgrube wp04-10 

11,0 Parkeerplaats K1250 (alternatief startpunt) wp04-11 

11,2 Randecker Maar wp04-12 

11,6 Salzmannstein wp04-13 

11,7 Ziegelhütte wp04-14 

12,2 Wanderparkplatz Mönchberg (alternatief startpunt) wp04-15 

14,0 Hindenburghütte wp04-16 

14,5 Heimenstein en Heimensteinhöhle wp04-17 

15,5 Wanderparkplatz Bahnhöfle wp04-01 

 

Bahnhöfle 

1. We starten de wandeling vanaf de Wanderparkplatz Bahnhöfle aan de 

K1430/K1247 tussen Wiesensteig en Schopfloch (wp04-01). 

2. Na het bekijken van het fraaie uitzicht op Ruine Reußenstein en het dal met 

daarin het dorpje Neidlingen, lopen we lopen vanaf de parkeerplaats naar de 

weg en nemen het fietspad langs de K1247 naar rechts. De fietsbordjes wijzen 

naar Westerheim en Wiesensteig. 

3. We volgen het fietspad ca 200 m en steken dan de weg naar links over. We 

volgen daarmee de fietsroute van de Alb-Neckarweg en nemen aan de 

overkant het asfaltweggetje dat haaks van de K1247 af gaat. 

4. Na ca 600 m bereiken we een driesprong met een groepje bomen en een 

bankje. Naar links gaat hier een asfaltweggetje het Hasental in (een droogdal), 

richting de Filsursprung. 
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5. Wij gaan echter rechtdoor en volgen de fietsroute richting Oberlenningen en 

Schopfloch en het gele ruitje richting Schopfloch. We lopen nu in de 

bovenloop van het Hasental, waarin zich links van het pad enkele ondiepe 

dolines bevinden, die als flauwe laagtes zichtbaar zijn. 

6. Na ca 1,2 km komen we op een kruising, waar we rechtsaf het asfaltweggetje 

richting het Harpprechthaus en Schopfloch opgaan, nu gemarkeerd met een 

rood ruitje. Ook de fietsroute naar Oberlenningen en Schopfloch gaat hier 

naar rechts. Het Harpprechthaus* (wp04-02) bereiken we na ca 1 km. 

 

Harpprechthaus 

7. Vanaf het Harpprechthaus volgen we het asfaltweggetje rechtdoor (rode 

ruitje), we passeren Wanderparkplatz Berg (wp04-03, een alternatief 

startpunt) aan onze rechterhand en lopen Schopfloch in via de Vordere 

Bergstrasse. 

8. Waar de straat uitkomt op een driesprong, houden we links aan en na ca 30 m 

weer. We volgen daarmee het rode ruitje op de lantaarnpaal links (dus niet 

rechts de Hintere Bergstrasse in). 

9. Onderaan, na ca 150 m, bij de voorrangsweg (de L1212, de Ochsenwanger 

Strasse), gaan we ca 20 m naar links tot de voetgangersoversteekplaats. Hier 

steken we over en nemen we aan de overkant de rechter van de twee straten, 

de Raiffeisenstrasse. 

10. Op de lantaarnpaal, na 50 m aan de rechterkant, is het rode ruitje zichtbaar. 

We volgen de straat tot net voorbij het laatste huis aan de linkerkant en 

nemen het paadje linksaf langs de huizen, parallel aan de asfaltweg rechts 

beneden ons (de K1246). De eerste paar meters van het paadje zijn nog asfalt, 

daarna gaat het over in gras. 

11. Na ca 200 m, daar waar vanuit de huizen van links een asfaltstraatje komt (5-

sprong), nemen wij het graspaadje rechts naar beneden (pas op voor gladheid 

bij natte omstandigheden) en we komen op een klein asfaltweggetje (de 

Schelmenwasen), dat we rechtsaf opgaan. Na 50 m nemen we linksaf alsnog 

de K1246. Deze weg volgen we ca 600 m tot de weg een haarspeldbocht naar 

links maakt. Rechts in de buitenbocht is hier een parkeerplaats (wp04-04, 

alternatief startpunt). 

 

Gutenberger Höhlen 

12. Als de Gutenberger Höhle* (wp04-05) geopend is, gaan we in de 

haarspeldbocht links van de K1246 af en volgen het asfaltweggetje naar de 

grot. Het asfaltweggetje gaat op een gegeven moment over in een 

enkelsporig bospaadje naar beneden. Na ca 180 m splitst het pad zich: links 

naar de Gutenberger Höhle en rechts naar de Gußmannshöhle. We gaan eerst 

links naar de Gutenberger Höhle. Deze bereiken we na ca 150 m (afbeelding 

4.1). Nadat we deze grot hebben bezocht, nemen we hiervandaan het paadje 

van de heenweg terug, maar houden direct bij de eerste vertakking links 

(rechtdoor) aan. Dit paadje komt na ca 170 m uit op een ander bospaadje dat 

we linksaf opgaan. We zien nu meteen het hekwerk van de Gußmannshöhle 
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(wp04-06). Na bezichtiging van de Gußmannshöhle (afbeelding 4.2) gaan we 

terug omhoog en komen langs de Wolfsschluchthöhle (wp04-07) die je zelf, 

zonder begeleiding maar met zaklantaren, ca 15 m in kunt gaan. Na 

bezichtiging van de grotten keren we terug naar de haarspeldbocht van de 

K1246. 

 

De Gutenberger Höhle (Geotoop ND 32, Landkreis Esslingen) geldt als één 

van de mooiste druipsteengrotten van de Schwäbische Alb, hoewel een 

deel van de druipstenen in de loop der tijden al door bezoekers is vernield. 

De grot is als ‘Klufthöhle’ (spleetgrot) ontstaan in het overgangsbereik van 

gelaagde kalk en Massenkalk van de Untere Felsenkalk (Weißjura δ, ki2). 

De grot is ontstaan doordat overtollig water uit het Schopflocher 

Moor/Torfgrube, dat destijds nog een meer was, door spleten in de 

omringende kalksteen werd afgevoerd. Oplossing van de kalksteen, maar 

ook erosie door stromend water, vormden de gangen en hallen van de 

Gutenberger Höhle. 

Het water uit het Schopflocher Moor/Torfgrube treedt tegenwoordig uit 

via de 150 m lager gelegen grot Höllsternbröller. 

De Gutenberger Höhle bestaat uit 6 grote hallen die door smalle, hoge, 

gangen met elkaar zijn verbonden. De grot is 180 m lang, waarvan 110 m 

toegankelijk zijn voor het publiek. De 17 m diepe eerste hal, het 

Heppenloch, was al zeer lang bekend, maar de rest van de grot werd pas 

bij graafwerkzaamheden van de Schwäbische Höhlenverein in 1889/1890 

ontdekt. Na het doorbreken van een laag kalksinter die de achterzijde van 

het Heppenloch afsloot, stuitte men op een 3 m dikke en 12 m lange 

afzetting van leem en kalksteen, waarin vele dierenresten uit het 

Pleistoceen werden aangetroffen, waaronder kaakresten van een 

Berberaap (Inuus suevicus= Schwäbische aap) en van een Alpenwolf. Er 

werden geen vondsten gedaan van prehistorische menselijke aard. De 

vondsten zijn grotendeels tentoongesteld in het Heimatmuseum in 

Kirchheim unter Teck en het Staatliches Museum für Naturkunde in 

Stuttgart. 

De sinds 1967 elektrisch verlichtte Gutenberger Höhle is van mei t/m 

oktober tegen een kleine financiële bijdrage te bezichtigen onder 

begeleiding van een vrijwilliger van de Schwäbische Höhlenverein. 

Ook de 55 m lange en uit 4 hallen bestaande Gußmannshöhle (Geotoop 

ND 29, Landkreis Esslingen) is een typische spleetgrot. Hij is ontstaan langs 

spleten in de kalksteen van de Untere Felsenkalk (Weißjura δ, ki2). De grot 

is al sinds 1922 elektrisch verlicht en vanwege zijn diepe en hoge 

schachten en druipsteenvormen beslist het bezoeken waard. Hij is te 

bezichtigen op hetzelfde toegangskaartje en met dezelfde begeleider als 

bij de Gutenberger Höhle. 
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Afbeelding 4.1 De ingang van de Gutenberger Höhle. 

 

Afbeelding 4.2 Druipsteenformaties in de Gußmannshöhle. 

 

Schopflocher Moor/Torfgrube 

13. Wij steken in de haarspeldbocht van de K1246 over naar de parkeerplaats 

(wp04-04) en volgen het asfaltweggetje met het rode ruitje richting 

Torfgrube. Na ca 100 m houden we links aan (dus niet rechts omhoog het bos 
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in) en na ca 600 m verlaten we het bos en lopen we langs grasland. Na nog 

eens 400 m bereiken we een kruising van asfaltweggetjes. Hier steken wij het 

andere asfaltweggetje rechtdoor omhoog over en krijgen we, eenmaal boven, 

naar rechts een mooi uitzicht op de glooiende Albhoogvlakte en op het 

Schopflocher Moor/Torfgrube. 

14. Na ca 600 m komen we op een driesprong van asfaltweggetjes. Hier houden 

we rechts aan. We volgen dit weggetje dat na ca 200 m haaks naar rechts 

buigt en na weer ca 250 m bij een grote boom (Kreuzstein, 754 m üNN, wp04-

08) aansluit op het asfaltweggetje dat we eerder zijn overgestoken. Vlak 

voordat we de boom bereiken, zijn er links en rechts dolines te zien die deels 

met bomen en struiken zijn begroeid. 

15. Bij de boom gaan we linksaf en volgen we het asfaltweggetje ca 400 m tot we 

bij de parkeerplaats van het Landgasthaus Albengel/Otto Hofmeister Haus* 

(wp04-09, alternatief startpunt) komen. Aan het begin van deze parkeerplaats 

staan informatieborden over het Schopflocher Moor/Torfgrube en kan men 

voor € 0,50 een foldertje kopen. Terug vanaf de parkeerplaats gaan we direct 

rechtsaf het graspaadje op richting het houten balkenpad van het 

Schopflocher Moor/Torfgrube (wp04-10). Dit balkenpad volgen we door het 

moerasachtige gebied heen. 

 

Het Schopflocher Moor (Geotoop NSG 54, Landkreis Esslingen), in de 

volksmond ook wel ‘Torfgrube’ (Turfafgraving) genoemd, is op de 

Albhoogvlakte ontstaan in een komvormige maar (krater) van de 

‘Schwäbische vulkaan’. Het basalttuf dat bij deze vulkaaneruptie 17 

miljoen jaar geleden via een kraterpijp door de kalksteen tot aan de 

oppervlakte doordrong, vormde een voor water ondoordringbare 

ondergrond. De door verwering van het basalttuf aan het oppervlak 

ontstane kleilaag versterkte deze waterondoorlatendheid. Na de laatste 

ijstijd vormde zich hierop ca 10.000 jaar geleden een meer, dat in de loop 

der eeuwen verlandde door groei van riet en andere planten. In eerste 

instantie vormde zich een voedselrijk, door grondwater gevoed, laagveen 

dat later door de hoge neerslaghoeveelheden (>1000 mm/jaar) kon 

overgaan in een voedselarm en zuur, door regenwater gevoed, hoogveen 

van meerdere meters dikte (afbeelding 4.3). De planten die hierop 

groeiden waren typisch voor de hier heersende zure omstandigheden 

(bosbes, veenbes, veenmos) en vormden een bijzonderheid ten opzichte 

van de overwegend kalkminnende plantengemeenschappen van de 

Schwäbische Alb. De dolines rondom het Schopflocher Moor fungeerden 

als overloop van het overtollige water uit het meer en veen en voedden 

onder andere het gangenstelsel waaruit de Gutenberger Höhle ontstond. 

Tot 1784 bleef het Schopflocher Moor nagenoeg onaangetast. In dat jaar 

werd begonnen met de ontwatering en afgraving van het hoogveen. De 

afwatering vond plaats door het graven van een diepe greppel van het 
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veen naar de aan de noordoostkant van het moeras gelegen doline 

‘Stauchloch’, direct ten noorden van het Otto Hofmeister Haus. Tot het 

begin van de 20
e
 eeuw werd er vervolgens veen afgegraven en werd het 

bijzondere gebied praktisch geruïneerd. 

Om (de restanten van) het gebied te redden werd in 1931 de eerste 

grondaankoop (0,5 ha) in het kader van natuurbescherming gedaan. In de 

loop der jaren werd deze grondaankoop uitgebreid totdat de Schwäbische 

Albverein in 1998 een oppervlakte van ca 35 ha had verworven. In 1942 

werd het gebied tot natuurbeschermingsgebied benoemd. 

Hoewel van het oorspronkelijke veen slechts twee veenheuveltjes 

bewaard gebleven zijn, is de biologische en wetenschappelijke waarde van 

het gebied zeer groot. Er komen veel, deels zeldzame, plantensoorten 

voor waaronder de Europese trolbloem (Trollius europaeus), de Brede 

orchis (Dactylorhiza majalis), Tormentil (Potentilla erecta) en Veenpluis 

(Eriophorum angustifolium). 

In 1978 werd het houten balkenpad aangelegd, waardoor de mooiste 

delen van het gebied ook voor het publiek ontsloten werden zonder dat 

de zeldzame planten worden vertrapt. 

In de winter van 2012/2013 werd de in 1976 aangelegde poel, die intussen 

grotendeels verland was, voor de helft uitgebaggerd, waardoor er weer 

open water beschikbaar kwam voor amfibieën zoals de Bruine kikker 

(Rania temporaria), de Gewone pad (Bufo bufo) en de Kleine 

Watersalamander (Lissotriton vulgaris), die hier nu weer kunnen paaien. 

 

16. Aan het einde van het balkenpad (afbeelding 4.4), net voorbij de poel met 

informatiebord, gaan we linksaf over het graspad tot we bij het bord 

‘Naturschutzgebiet’ bij een weggetje van betonplaten aankomen. Links, tegen 

de bosrand, zien we de depressie van een doline. We gaan bij het weggetje 

van betonplaten rechtsaf, een heuveltje op. 

17. Zodra we het hoogste punt van het heuveltje bereikt hebben, hebben we een 

mooi uitzicht op Breitenstein recht voor ons en op het Albvorland iets meer 

naar rechts. Na dit heuveltje daalt ons betonplatenpad licht. Op het laagste 

punt negeren we een pad linksaf het bos in, de Frauenhauweg, en volgen we 

ons weggetje omhoog naar een tweede bultje. 

18. Over het tweede bultje heen, kruist een asfaltweggetje ons betonplatenpad. 

Hier gaan wij naar rechts, schuin terugstekend. Na ca 80 m maakt ons 

asfaltweggetje een haarspeldbocht naar links. We volgen dit weggetje tot we 

na ca 400 m bij de Schopflocher Strasse (K1250) uitkomen. Rechts van ons is 

een parkeerplaats (wp04-11, alternatief startpunt). 
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Afbeelding 4.3 Schematische dwarsdoorsnede van de ondergrond van de 

Torfgrube. 

 

 
Afbeelding 4.4 Het houten balkenpad door de Torfgrube. 

 

Randecker Maar 

19. We steken de K1250 over. Links op de paal van het Naturschutzgebiet staat 

een rood driehoekje, dat we vanaf hier gedurende de rest van de wandeling 

zullen volgen. We volgen het pad rechtdoor richting de Salzmannstein. Na ca 

100 m krijgen we links een mooi uitzicht over de Randecker Maar (wp04-12). 

Bij helder weer kun je vanaf hier in het Albvorland de drie ‘Kaiserberge’, van 

links naar rechts Hohenstaufen (684 m üNN), Rechberg (707 m üNN) en 
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Stuifen (757 m üNN), allen zogenaamde ‘Zeugenberge’, zien liggen. Je ziet ook 

goed de V-vormige insnijding van de Zipfelbach die de Randecker Maar heeft 

aangesneden en heeft leeg doen lopen (afbeeldingen 4.5 en 4.6). 

 

 
Afbeelding 4.5 De Randecker Maar met de V-vormige insnijding van de 

Zipfelbach. 

 

 
Afbeelding 4.6 Begrenzing van de Randecker Maar. 



60 

 

De Randecker Maar (Geotoop NSG 55, Landkreis Esslingen ) is een oude 

krater van de ‘Schwäbische vulkaan’ die ca 17 miljoen jaar geleden door 

een explosieve eruptie is ontstaan. Met zijn doorsnede van ca 1200 m is 

deze krater de grootste verschijningsvorm van het Schwäbische 

vulkanisme. De kraterpijp werd geslagen in de Untere Felsenkalk 

(Weißjura δ, ki2) en de vulling van de kraterpijp bestond bovenin uit 

basalttuf, dat een mengsel is van vulkanische as, kleine lavabrokken en 

vooral brokstukken van de stukgeslagen kalkrots. Onder het basalttuf zat 

een prop gestolde basaltlava. Door de waterondoorlatendheid van het 

basalttuf ontstond, tussen steile kalkrotswanden, een 100-130 m diep 

meer dat in het midden- en laat-Mioceen (16 - 5 miljoen jaar geleden) zo 

goed als volledig gevuld werd met sedimenten. In deze sedimenten wordt 

een afwisseling van fossielrijke en fossielarme lagen aangetroffen die 

aanduiden dat de ecologische omstandigheden veelvuldig wisselden. 

Omdat het meer een gesloten systeem vormde, zijn alle sedimenten 

autochtoon en niet van elders aangevoerd. Tot de fossielen behoren 

onder andere versteende kikkers, varens en bladresten van loofbomen 

zoals populier, wilg, iep en eik. De vondst van fossiele resten van acacia, 

laurier en palmen duidt erop dat er tijdens de sedimentatie subtropische 

omstandigheden met een jaargemiddelde temperatuur van 15 ˚C 

heersten. Het feit dat er ook fossielen van zouttolerante waterplanten zijn 

gevonden, geeft aan dat het meer niet altijd een echt zoetwatermeer was, 

maar dat het water soms ook verziltte. 

Door terugschrijdende erosie van de Albtrauf, die ten tijde van de eruptie 

20 km noordelijker lag, is de Randecker Maar op een gegeven moment 

aan de noordzijde aangesneden door de Zipfelbach. Hierdoor is het meer 

leeggelopen en zijn de meersedimenten voor een deel weggeërodeerd. 

Dankzij het feit dat deze afvoer in het Pleistoceen door 

aardverschuivingen tot 35 m hoogte werd afgesloten, bleef een deel van 

de sedimenten en de fossielen tot de huidige tijd bewaard. 

Een andere bedreiging voor de fossielrijke sedimenten vormde 

halverwege de 19
e
 eeuw de winning van ‘steenolie’ uit de koolstofrijke 

sedimentlaag, de zogenaamde Dysodil-leisteen (ook wel ‘bladsteenkool’ 

genoemd). Gelukkig bleek de winning niet rendabel en werd deze snel 

weer gestopt. 

De markante rotsblokken van kalksteen aan de rand van de Randecker 

Maar zijn brokstukken van de oorspronkelijke Untere Felsenkalk die van 

de steile kraterrand in het meer zijn gevallen. De Randecker Maar is sinds 

1971 een natuurbeschermingsgebied. Net ten zuiden van het gebied ligt 

één van de belangrijkste waarnemingstations van Duitsland en zelfs van 

Europa voor de vogel- en insectentrek. De diepe insnijding in de Albtrauf 
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die door de krater en de insnijding van de Zipfelbach worden gevormd, 

vergemakkelijken het overwinnen van het hoogteverschil tussen het 

Albvorland en de hoogvlakte. De vogels en insecten komen op deze 

manier praktisch op ooghoogte aan het waarnemingsstation voorbij. 

 

Salzmannstein en Ziegelhütte 

20. We volgen het pad en passeren de Salzmannstein (wp04-13), een 

gedenksteen vernoemd naar de medeoprichter en eerste voorzitter (1888-

1890) van de Schwäbische Albverein, Valentin Salzmann. Net voorbij deze 

gedenksteen, bij 3 grote rotsen, hebben we goed uitzicht op de 

vulkaanvormige heuvel Limburg in het Albvorland, ook een zichtbaar 

overblijfsel van het Schwäbische vulkanisme. 

21. Kort na de Salzmannstein komen we bij de Ziegelhütte* (wp04-14). In de bij 

deze boerderij behorende ‘Maarstube’ is een vitrinekast met fossielen die in 

de Randecker Maar gevonden zijn. Deze bevat vooral fossiele boombladeren 

van (sub)tropische bomen en enkele fossiele insecten, waaronder 

libellenlarven. Op het terras van de Ziegelhütte zijn een brok basalttuf en een 

brok kalkhoudend meersediment tentoongesteld. Net voor de Ziegelhütte is 

een informatiebord over de (geologische) geschiedenis van de Randecker 

Maar. Hier is ook tegen betaling van € 0,50 een folder te krijgen. Rond de 

boerderij zijn verder informatieborden over onder andere het kaasmaken en 

de weidegang van het vee. 

 

Heimenstein 

22. Na de Ziegelhütte steken we de weg (L1212) over richting 

Heimenstein/Bahnhöfle, nog steeds het rode driehoekje volgend. Ca 350 m na 

het oversteken, houden we op de driesprong bij de Wanderparkplatz 

Mönchberg (wp04-15, alternatief startpunt) rechts aan, passeren de 

parkeerplaats (aan onze rechterhand) en volgen het asfaltweggetje, 

gemarkeerd met het rode driehoekje, naar beneden. 

23.  Na ca 750 m maakt het asfaltweggetje een scherpe bocht naar rechts. Aan 

het begin van deze bocht (aan het einde van de bomenrij direct links van het 

pad), gaan we links van het asfaltweggetje af een kleine weide in. We steken 

deze weide in zuidoostelijke richting over en gaan in het laagste punt van de 

weide het bos is. We komen uit op een breed bospad met links van ons een 

insnijding van de Albtrauf. We volgen het rode driehoekje van de Schwäbische 

Alb Nordrand Weg (HW-1), dat na ca 150 m links op een boom staat. 

24. Na ca 230 m voegt ons pad zich bij een breed grindpad, dat we rechtdoor op 

gaan. Ca 25 m voordat dit brede grindpad zich bij een tweede breed grindpad 

voegt, volgen we het rode driehoekje naar links, een smal bospad op richting 

Heimenstein, Bahnhöfle en Reußenstein. Na weer ca 450 m komen we aan op 

een fantastisch uitzichtpunt bij de schuilhut Hindenburghütte (wp04-16) met 

uitzicht op de Albtrauf. Aan de overkant zien we Ruine Reußenstein en 

beneden in het dal het dorp Neidlingen. 
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25. We volgen het pad verder naar de rotsgroep Heimenstein (wp04-17). Ca 20 m 

voordat we het bordje ‘Heimenstein, 763 m’ bereiken, voert een paadje naar 

links naar het uitzichtpunt van de rotsgroep. Ca 20 m voorbij het bordje voert 

een paadje naar de bovenkant van de ingang van de Heimensteinhöhle. Met 

een kleine zigzag komt men van hier bij de ingang van de grot (afbeelding 

4.7). 

 

Afbeelding 4.7 De ingang van en een kolkgat in de Heimensteinhöhle 

 

De rotsgroepen Heimenstein (Geotoop ND 37, Landkreis Esslingen) en 

Bahnhöfle (Geotoop ND 36, Landkreis Esslingen) vormen een bijna 1 km 

lange rotswand (de Weiße Wand) van Untere Felsenkalk (Weißjura δ, ki2) 

aan de bovenkant van de Albtrauf. Aan het noordwestelijke einde van 

deze rotswand, onder de rotsgroep Heimenstein, bevindt zich de 

Heimensteinhöhle. De Heimensteinhöhle is een voormalige ‘Flusshöhle’, 

een grot ontstaan door erosie als gevolg van ondergronds stromend water 

en heeft duidelijke kenmerken van dit stromende water, zoals kolken 

(afbeelding 4.7) en tekenen van waterstanden. Door erosie van de 

Albtrauf is de grot aangesneden en resteert nu een ‘Durchgangshöhle’ met 

twee ingangen en een lengte van 80 m. De grot kan (met zaklantaarn) 

zelfstandig worden betreden: vanaf de bovenste ingang, aan de zuidkant 

onder het uitzichtpunt Heimenstein, klautert men met via een scherpe 

bocht ca 2 meter steil naar beneden tot waar men in een ruimte voor een 

traliehekwerk komt. Wanneer men voorbij het traliehekwerk gaat, komt 

men bij de tweede ingang in de verticale rotswand onder Heimenstein. 

Hiervandaan heeft men een bijzonder uitzicht op Ruine Reußenstein aan 
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de overkant van het dal. Het traliehekwerk is vanwege vogelbroedtijd van 

1 januari t/m 31 juli gesloten.  

Op de rotsgroep Heimenstein heeft een nauwelijks nog herkenbare burcht 

gestaan. Van de 13
e
 t/m de 15

e
 eeuw worden bewoners van de burcht in 

documenten genoemd en de burcht zelf is nog op een kaart uit de 16
e
 

eeuw ingetekend. De Heimensteinhöhle was mogelijk deel van de 

verdedigingsinrichting van de burcht. Van de burcht zijn nu alleen nog 

resten van de droge verdedigingsgracht herkenbaar. Het gebied rond 

Heimenstein en de Weiße Wand is natuurbeschermingsgebied. 

 

26. We vervolgen onze weg over het bospaadje, gemarkeerd met het rode 

driehoekje (HW-1) dat langs Heimenstein voerde. Na ca 200 m passeren we 

links een grote rotswand met een losstaande rotspilaar, de Heimennadel. Ca 

200 m verder komen we uit op een breed grindpad dat we linksaf opgaan. Na 

weer ca 500 m bereiken we Bahnhöfle, vanwaar we een laatste blik op Ruine 

Reußenstein kunnen werpen (afbeelding 4.9). 

 

 
Afbeelding 4.9 Uitzicht vanaf rotsgroep Bahnhöfle op Ruine Reußenstein en 

het dorpje Neidlingen. 
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Harpprechthaus 

Michael Eisele 

Harpprechthaus 

D-73252 Lenningen-Schopfloch 

 

Het Harpprechthaus is een ‘Wanderheim’ van de sectie Schwaben van de 

Deutsche Alpenverein en biedt naast een restaurant ook 

overnachtingsmogelijkheid. 

 

Openingstijden: 

Woensdag t/m zondag van 11.30-20.00. 

Maandag en dinsdag gesloten. 

 

Informatie en reserveringen: 

Telefoon: +49(0)7026-2111. 

Email: harpprechthaus@t-online.de 

Internet: http://harpprechthaus.de/ 

 

Gutenberger Höhlen 

 

Openingstijden: 

Van mei t/m oktober: 

Op zaterdag van 13.00-16.00 uur en op zon- en feestdagen van 10.00-

16.00 uur. 

 

Informatie: 

Telefoon:  +49(0)7026-7822 (maandag t/m vrijdag 9.00-12.00). 

Email: ov.gutenberg@lenningen.de 

Internet: http://lenningen.de/Gutenberger-Hoehlen-Details.html 

 


