
Leininger Burgenweg (=Weg langs de burchten van 
de Leiningers) 
 
In de Middeleeuwen was de Pfalz het centrum van de Europese geschiedenis. Een 
belangrijke dynastie waren de graven van Leiningen. Tussen de getuigenissen van 
hun heerschappij loopt de Leininger Burgenweg, die het stamslot van de graven 
van Leiningen, de burcht Altleiningen en de 
burchten Neuleiningen en Battenberg verbindt. U kunt met de Leininger Burgenweg 
vanaf alle drie de burchten beginnen 
Het idyllische dorp bij de burcht Neuleiningen, de vruchtbare heuvels bij 
de Nackterhof, verborgen rotsformaties, prachtig vergezicht, steeds weer een mooi 
uitzicht en uitgestrekte bossen bieden u een spannende en afwisselende wandeling 
door het noordelijkste punt van het biosfeerreservaat Pfälzerwald. 
Vanaf de romantische gemeente Neuleiningen loopt de weg boven het dal van 
de Eckbach met telkens weer een prachtig vergezicht in de richting van Nackterhof. 
Bij de Sommerberg is een nieuw pad aangelegd, dat idyllisch over de berghelling 
loopt. Kort daarna bestaat de mogelijkheid de in totaal 22,3 kilometer lange weg te 
halveren. Het vroegere wijnstraatje loopt omlaag het dal van de Specht in en vanaf 
de andere kant weer omhoog naar de Mittelberg. De lengte van de tocht bedraagt 
dan 14,7 kilometer. 
Maar terug naar de hele tocht. Vanaf de Sommerberg loopt de Leininger Burgenweg 
langs de bos- en veldrand naar Süßenhof. Over nieuwe paden kunnen de 
wandelaars grillige rotsformaties bezichtigen, die een nieuw element van de tocht 
zijn. Vanaf Süßenhof daalt u af in het Amseltal. Over paden en een brug bereikt u de 
bodem van het dal en de drinkplaats voor dieren, van waar de korte klim naar de 
burcht Altleiningen begint. In het restaurant van de jeugdherberg kunt u een stevige 
“half time snack” eten. Na deze hartversterking loopt u in de richting van Altleiningen, 
waar u de unieke 20-buizen-bron kunt bezichtigen. De weg loopt over 
de Eckbach naar de Zimmerberg en verder het Langental in. Dan stijgt de weg over 
de helling van de Kupferberg naar de Kupferbergfelsen met de markante 
“Kamelkopf”, een formatie van bont zandsteen. 
Over een pad komt u in het Bobenheimer Bannwald, waar u via een weg over de 
bergkam omheen loopt. Op twee plaatsen, waar bomen omgehakt zijn hebt u een 
mooi uitzicht op het klooster Höningen en de burcht Altleiningen. Dit gedeelte van 
de Leininger Burgenweg is identiek aan het verloop van de Pfälzer Weinsteig, omdat 
deze variant duidelijk aantrekkelijker is. Via de Mittelberg bereikt u het Jägerkreuz. 
Over zachte graspaden verlaat u het bos en komt u op een grandioze hoogvlakte, 
van waar u over de hele Rijnvlakte kunt uitkijken. Langs een heerlijk uitzicht op 
de Donnersberg en door liefelijke wijndruiven bereikt u het dorp Battenberg met zijn 
Middeleeuwse kerk en de burcht. Via een klein ommetje is het mogelijk de 
geologisch unieke fulgerieten te bewonderen. Langs de noordkant van 
het Haardtgebergte loopt de Leininger Burgenweg omlaag naar Kleinkarlbach en dan 
weer naar het vertrekpunt de burcht Neuleiningen. In een van de vele restaurants 
kunt u als afsluiting genieten van de voortreffelijke regionale gerechten van 
het Leiningerland.	


