
Itelklippen
Met de monniken op je hielen

Zwaarte: eenvoudige wandeling door het Zuid-Harzer karst(krijt)landschap. Op sommige
stukken glad bij stijging en afdaling, waarmee een goed profiel onder de wandelschoenen
noodzakelijk is.
Bewegwijzering: eenvoudig. De wandelroutes rondom Walkenried zijn goed bewegwijzerd.
Hoogste punt:  Himmelreich 321m.
Startpunt: Parkeerplaats  bij de kloosterruïne Walkenried; deze wordt goed aangegeven.
Duur: Walkenried-Itelklippen-Walkenried: 1,5 uur.
           Walkenried-Höllsteinklippen-Walkenried: 1,5 uur
           Totaal: 3 uur.

Van het Cisterciënzer klooster Walkenried over het geheimzinnige stroompje de Wieda, dat
hier onder de kiezel verdwijnt; door indrukwekkende beukenbossen met reusachtige
wortelkunstwerken; over de Hexentanzplatz omhoog naar het licht over de glanzende
krijthellingen van de Itelklippen aan het Itelmeertje . Hier hebben zich de monniken vast
hemels gevoeld. Ze noemden deze hoogte dan ook: Himmelreich of hemelrijk.

De wandeling begint op de parkeerplaats bij de kloosterruïne en voert richting een
voetgangersbrug over  de Wieda, die ’s zomers langzaam sijpelt en 250m. verderop droog
valt. Een fenomeen, dat zich in het krijtlandschap van de Zuid-Harz regelmatig voordoet.
We volgen de bewegwijzerde rondwandeling 2, die langs het bos voert en door de velden
richting de spoorwegovergang loopt. Bij de spoorboom ga je links tot je tegen een opvallende
dode boom aanloopt, die door spechten als wooncomplex wordt gebruikt, gezien de nog
steeds imposante stam die veelvuldig doorboord is.
Nu stijgt de weg naar links omhoog naar Himmelreich. Deze heuvel is door de monniken zo
gedoopt. In het berggesteente bevindt zich een grote grot, die het midden van de 19de eeuw
ontdekt werd bij de aanleg van de spoorweg. Sensationeel was de hoofdgrot van 382 meter
lang en een hoogte van 15 meter, vergelijkbaar met de beroemde Baumannshöhle in
Rübeland. Men wilde graag de Hemelrijksgrot voor publiek openstellen, maar dit was te



gevaarlijk, ook al omdat tijdens de bouwwerkzaamheden regelmatig steenlawines
voorkwamen, waarschijnlijk door het zachte krijtgesteente. Vlak voordat je het hemelrijk
(Himmelreich) op 321 m. bereikt met door de bomen de schittering van het blauw van het
Itelmeertje, wijst een bord aan linkerhand naar de Hexentanzplatz (heksendansplaats).
Deze moet je niet verwarren met de meer bekende Hexentanzplatz boven de stad Thale.
De kleine Hexentanzplatz boven op het Himmelsreich was een cultplaats van de Chatten; een
Germaanse volksstam, verwant met de Hessen. Later, vanuit de Germaanse traditie, vierde
men hier het pinksterfeest. De ongehuwde knapen uit het dorp Ellrich namen voor
zonsopgang van deze feestdag de meisjes mee naar boven. De pinksterbruidjes droegen een
hoofdtooi van berkentwijgen en vormden zingend en dansend een kring.
De jongens werden geblinddoekt en moesten een hoofdtooi zien te pakken.
Het meisje wiens tooi gepakt werd, werd voor het komende jaar danspartner van de jongen.
Het begrip “Hexentanzplatz” verwijst dus niet naar de bekende Walpurgisnacht, maar naar de
vruchtbaarheidsriten en huwelijksmarkt. Geen wonder, dat deze plek voor de ascetisch
levende monniken een hemel op aarde leek en de plek zijn naam kreeg.
Voor de wandelaar is er een wonderschoon uitzicht op het dorp Ellrich en de bergen van de
Zuid-Harz.
Verder loopt de route over de Itelklippen, dicht langs de bergwand, waar machtige oeroude
beuken zich vastklampen met hun kunstige wortelstelsels aan het gesteente.
De oudste bomen zijn wel 250 jaar oud en breken gedeeltelijk af als ze rot raken en vallen van
de berg naar beneden. Ze worden niet geruimd, maar aan de natuur overgelaten.
Een steile bostrap brengt je naar beneden vanaf de Itelklippen en je komt bij een pad langs de
zuidelijke begroeide oever van het Itelmeer. Vlak voordat de spoorrails aan de overkant de
tunnel in verdwijnen eindigt de weg. Omkeren dus. Het Itelmeertje is door de monniken
aangelegd. Een dam stuwt het water uit de Karstbronnen omhoog en ook het verdwenen
riviertje de Wieda wordt hier weer zichtbaar. Het Itelmeer stroomt ondergronds weg in een
grot onder de machtige witte  Itel bergwand. Juist vanaf de oever een indrukwekkende
aanblik. Vanaf het Itelmeertje loop je terug over de geasfalteerde weg naar de spoorboom en
neemt de bekende weg terug naar Walkenried. Als je de smaak te pakken hebt  kun je de
wandeling uitbreiden met een rondje rond de Walkenrieder visvijvers.
Het enige moeras westelijk van het klooster werd in de Middeleeuwen  door de monniken in
een visvijverlandschap omgebouwd, dat in het zuiden door de krijtbergen van de
Höllsteinklippen begrensd wordt. Vanuit het klooster bereik je de visvijvers via de
routeaanduiding van de Karstwanderweg. Bij de dorpsuitgang op de weg naar Neuhof begint
het beschermde natuurgebied van de Priorteich-Sachsenstein. In de Höllvijver springen vette
karpers naar insecten; zwanen trekken voorbij en overal fladdert en zoemt het om je heen,
want de Walkenrieder visvijvers zijn een eldorado voor watervogels; libellen en amfibieën.
De Karstwanderweg loopt als smal bospad over de klippen met daaronder de vijvers als een
lappendeken aan elkaar geregen met dijkpaadjes ertussen. In de Höllsteinklippen kun je
brongrotten ontdekken, dwerggaten genoemd. Aanvoer van water verandert anhydride
gesteente in krijt.
Het blaast zich als een gesteenteballon op die meer dan een meter groot kunnen worden en
uiteindelijk barst, waardoor een dwerggrot ontstaat, waarin-hoe kan het anders in de
sagenrijke Harz-dwergen wonen. Bij de oude Sachseneik daal je af naar beneden en volgt
wandelroute 1 tussen de visvijvers door terug naar Walkenried.



Klooster Walkenried
Een cisterciënzer klooster gesticht in 1120 in Walkenried. Het 3de cisterciënzer klooster in
Duitsland. Reeds 80 jaar later verving men de Romaanse bouwstijl door een grotere, in
Gotische stijl. In de Boerenoorlog in de 16de eeuw werd de abdij geplunderd, waardoor de
Gotische kloosterkerk verviel en 150 jaar lang als steengroeve gebruikt werd. Behouden
gebleven zijn de dubbel gewelfde kruisgang, waar vandaag de dag de Walkenrieder
kruisgangconcerten worden uitgevoerd en het dormitorium, de slaapzaal van de monniken,
waar zich vandaag de dag het museum met de geschiedenis van het klooster en de
cisterciënzers zich bevind. Erg indrukwekkend zijn de overblijfselen van de vrijstaande
koorruïne en de resten van de kloosterkerk. Het klooster van Wallkenried staat op de
werelderfgoedlijst van Unesco.
Voor foto's zie hieronder
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