
Wandeling: Volkmarskeller
Naar de oorsprong van het klooster Michaelstein

Zwaarte: het eerste deel licht en licht stijgend.
Bewegwijzerd: klimmen met de borden Eggeröder Brunnen. Terug niet altijd accuraat.
Hoogste punt: Herzogsweg  492m
Startpunt: parkeerplaats klooster Michaelstein
Duur: ongeveer 3 uur.

Voor de poorten van Blankenburg  ligt Klooster Michaelstein❶, ingebed in prachtige velden en
donkere bossen. De abdij werd in 1146 gesticht tijdens de Boerenoorlog, maar ook vernield en
opgegeven. Behouden uit deze periode zijn het refectorium (eetzaal)❷ en de kapittelzaal
(vergaderzaal).❸
Vanaf 1968 wordt het klooster gebruikt als muziekschool, waar concerten worden gegeven.
Er is een prachtige tentoonstelling over de herbouw van een  waterorgel, dat op hoogtijdagen werkend
gezien kan worden.
Achter de oude muren, zonnig en uit de wind, ligt een prachtige kruidentuin❹,❺ die vroeger de
geneesmiddelen leverancier was voor apotheken. Verder op het kloosterterrein het kloostermuseum en
a-la-carte restaurant met tuin.

Over de kloostergronden.
Het klooster trekt veel bezoekers, maar weinigen  weten de geheime oorsprong van de Abdij te vinden.
De resten van het oorspronkelijke klooster bevinden zich een paar kilometer  verderop in het dal,
verborgen in de dichte bossen van de Harz. De weg ernaar toe, Klostergrund, voert langs het
poorthuis❻ het bos in, een bord wijst in de richting van de Eggeröder Brunnen. Het pad stijgt licht en
wordt omzoomd door kastanjebomen;  haagbeuken en populieren. Aan de linkerkant glinsteren tussen
bemoste boomstammen de talrijke kloostervijvers❼. Al in de Middeleeuwen kweekten de monniken
hier zoetwater vis en ook vandaag nog heb je kans op een rijke vangst.

Even verderop loop je tegen de Michaelsbron aan die de beek van water voorziet. Het is geen
krachtige bron, maar het bronwater bevat wel mineraalwater door zijn opgeloste gassen. Het is een
heilzaam water voor bijvoorbeeld Osteoporose. Als je je wandeling vervolgt kun je de wilde framboos
proeven, die ook heilzaam is voor ontstekingen. Op de zonnige plekken vind je volop St Janskruid, dat
positief werkt bij depressie en stressaandoeningen. In de kruidentuin van het klooster is veel
informatie over de werking van verschillende wilde planten en kruiden te vinden.

Het pad blijft licht stijgen en de helling wordt ruiger en rotsachtig. Witte en blauwe klokbloemen
bloeien in het hoge gras. Een herdenkingssteen herinnert aan 7 mijnwerkers die bij explosies in de



omgeving zijn omgekomen. Je komt nu bij een kleine vijver en een bord wijst je naar rechts naar de
Volkmarskeller❽, die je met een paadje bereikt. Het is een kleine smalle grot uit kalksteen met 2
ruimtes en ingangen❾ die vermoedelijk in de 10de eeuw  gebruikt is als monnikcel  door de vrome
inwoner Volkmar. Naast de ingang bevindt zich een kleine uitsparing, dat als sacramentshuisje of
altaar gediend kan hebben. Volkmars stille en ernstige levenswandel trok andere vrome mannen aan,
die zich bij hem aansloten.  Op een rotsplateau boven de grot bouwden zij het eerste, bescheiden
klooster, die dezelfde naam droeg als de grot. Als bouwmateriaal gebruikten deze eerste monniken
marmer, die ze in de omgeving uit de rotsen delfden. Er is bijzonder weinig overgebleven van dit
klooster. Een paar fundamenten; een diepe bron; een dorpel met geheimzinnige tekens, overwoekerd
en niet meer te ontcijferen. Wel een prettige plek om wat langer te blijven.
Weer terug bij de kleine vijver hou je rechts aan voor de Eggeröder Brunnen, het brongebied voor de
Goldbach.  Hier lag in de vroege Middeleeuwen de mijnbouw nederzetting Egininkisrod, die in 956
door Otto de Grote aan het klooster Volkmarskeller toegewezen was. Het smeltingsproces van ijzer is
al voor de 9de eeuw archeologisch bewezen op deze plek, waarmee duidelijk is, dat het een waardevol
bezit was dat door een wal en gracht beschermd werd. Ook het eerste klooster was beslist niet arm.
Van Eggenröde buigt naar links der Herzogsweg en die ga je volgen om na 2 kilometer en tweemaal
links aan te houden je verder wandelt over de Bastweg. De wandeling voert over een licht beboste
hoogte en volg het bord in de richting van Michaelstein (Waldmühle/bosmolen). Je hebt uitzicht op het
terrein van de Silberborn (een historisch gebouw uit 1892, dat in 2012 afbrandde).
Over de velden❶⓿ fladdert de grote weerschijnsvlinder. Je volgt verder de hoogte tot een half
verharde weg je weer naar het dal voert. Aan de Waltfrieden ga je nog voor de vijvers❶❶ naar links
en je bent weer bij klooster Michaelstein, waar een restaurant je met een vis uit de kloostervijvers
opwacht❶❷.
Voor foto's zie hieronder
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