
Emiel van 
den Boomen 

en zijn gezin op een 
prachtige reis door 

de Harz!

Een

in de Harz



Als je nog nooit in de Harz in Duitsland 
bent geweest, dan is het nu tijd om 
een bezoek aan deze streek op je wen-
senlijst te zetten. Het is zonder twijfel 
een indrukwekkend stukje Duitsland 
(en dat zullen we hier laten zien)! Met 
onze kinderen bezochten wij de Harz  in 
juni 2014 en ontdekten er een prachtige 
verzameling van middeleeuwse stadjes, 
kastelen, UNESCO-Werelderfgoed en 
een wonderbaarlijk mooie natuur! Tijd 
om op stap te gaan! 

Als reisblogger vragen mensen mij vaak 
om tips voor een bepaalde bestemming. 
Vaak willen ze van mij de hoogtepunten, 

maar ook de dieptepunten weten. Als je 
me nu zou vragen om tips voor de Harz, 
dan zou ik je mee willen nemen op een 
trip van het hoogste punt (hoog in de 
bergen) naar het laagste punt (diep on-
der de grond). Want dat is exact wat wij 
gedaan hebben tijdens ons drie-daagse 
bezoek. En  het was geweldig! 

Drie dagen is eigenlijk te kort om alles 
te kunnen zien wat de Harz te bieden 
heeft,  dus ik denk dat we gewoon nog 
een keertje terug moeten komen. En 
zoals jullie zullen merken is dat hele-
maal geen straf.

in de Harz

Een
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We werden uitgenodigd door het Duits Verkeersbureau  
(www.germany.travel) en Marketing Saksen-Anhalt om de Harz- 

regio te verkennen. Hiervoor gebruikten we de handige  
HarzCard die ons voor een vaste prijs toegang gaf tot  

allerlei bezienswaardigheden. Van de bovenbeschreven  
tour is het volgende inbegrepen bij de HarzCard: 

de reis met stoomtrein de Brocken-berg op, 
entree tot het Brockenmuseum boven op  

de berg, entree tot het kasteel van  
Wernigerode, de reis naar het kasteel 

met het kleine treintje en entree 
tot de Rammelsberg-mijnen.

» nl.harzinfo.de

Emiel van den Boomen

WiE BEn ik?  
Mijn naam is Emiel van den Boomen en samen met mijn fa-
milie reis ik naar plekken over de hele wereld. Op mijn blog 
‘Act of Traveling’ staan onze verhalen over verschillende be-
stemmingen in Europa, Azië, Afrika en Amerika. Verhalen 
om inspiratie op te doen, maar ook reistips om je goed voor 
te bereiden. Een groot gedeelte van mijn blog is gericht 
op reizen met kinderen, dus voor ieder wat wils. Veel 
lees- en reisplezier!

» www.actoftraveling.com
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Met  1141 meter is 

de Brocken het  
hoogste punt 

 in de Harz.

inHarz
DuitslanD



AllEMAAl AAn BooRD!  
De Brocken is niet zomaar een berg. Om meer-
dere redenen is dit een speciale plek te noemen. 
Allereest vanwege de manier waarop je naar 
boven kunt komen: met een 1  historische 
stoomtrein over de Brocken Railway! Dit ‘mon-
ster’ braakt onderweg een enorme hoeveelheid 
rook uit, maar de trip blijft onvergetelijk. Je pas-
seert dichte naaldwouden, maar je hobbelt ook 
langs valleien met een magnifiek uitzicht. 

2  Eenmaal boven op de Brocken kun je ge-
nieten van nog meer prachtige vergezichten: 
je kijkt tientallen kilometers uit over 3  naald-
bossen, groene velden, kleine dorpjes en steden. 
Vanaf dit punt zagen we de schoonheid van de 
Harz in haar volle glorie...langzaamaan begon-

nen we te begrijpen waarom zoveel mensen 
steeds terugkomen naar de Harz.

DE GESCHiEDEniS VAn DE BRoCkEn  
Er is nog een tweede reden waarom de Brocken 
zo bijzonder is. We ontdekten dat de top van 
deze berg de plaats was waar de regeringen  
van Rusland en Oost-Duitsland (de voormalige 
DDR) het Westen bespioneerden door radio-
communicatie af te luisteren. De top van de 
berg bevond zich namelijk direct op de grens 
met het Westen en je hebt er nog steeds een 
onbelemmerd uitzicht over de wijde omtrek.  
Vanwege het belang van de plek werd het hele 
gebied op de top van de berg hermetisch afge-
sloten met een enorme betonnen muur, net als 
in Berlijn. 

Met 1141 meter is de Brocken het hoogste punt in de 
Harz. Als je op heldere dagen door de Harz rijdt 

zie je de Brocken voortdurend verschijnen, her-
kenbaar aan de grote zendmast boven op 

de berg. De berg mag van afstand mis-
schien niet zo hoog lijken, maar de 

reis naar de top is toch een bij-
zondere ervaring. En omhoog 

naar de top gingen we! 

1
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Gedurende de Koude Oorlog was de Brocken dus echt een belang-
rijke plek en hij werd pas weer toegankelijk voor publiek vanaf  
3 december 1989! De laatste Russische soldaat verliet de Brocken 
pas in 1994.

Tijdens onze treinreis raakte ik in gesprek met een man die als 
kind op de Brocken was geweest, 35 jaar geleden. Hij kon toen 
slechts een paar stations met de trein omhoog; bij de betonnen 
muur mocht de trein niet verder en hield de bewegingsvrij-
heid van de toenmalige inwoners van Oost-Duitsland 
op. Maar nu, voor het eerst sinds 35 jaar, ging deze 
man helemaal naar de 4  top van de Brocken. Dit 
werd voor hem een hele bijzondere treinreis. 
» Meer informatie: www.germany.travel

Het laagste punt: de

De dag na ons bezoek aan de Brocken zaten we al weer 30 meter onder de grond! 
Daar liepen we: diep in een koude, klamme, maar indrukwekkende oude mijn. Zo  
gingen we dus letterlijk van het hoogste punt naar het laagste punt van de Harz! 

De ertsmijn Rammelsberg 5  is een UNESCO-Werelderfgoed en de enige mijn die 
1000 jaar lang (!) continu in bedrijf is geweest voordat deze in 1988 definitief werd 
gesloten. Onvoorstelbaar hoe lang men hier al zilver, koper, lood en goud uit de grond 
heeft  gehaald. Wij boekten een tour met een gids die ons rustig rondleidde door smal-
le en donkere gangen, steeds dieper de mijn in. De donkere plaats waar al die jaren 
werd gezocht naar de schatten van onze aarde… we waren alweer onder de indruk!

DE SCHoonHEiD VAn DE HARz  
Gedurende onze driedaagse trip genoten we 

op verschillende plekken van het indruk-
wekkende landschap van de Harz. Bij 

sommige natuurlijke fenomenen 
vraag je jezelf echt af hoe zo-

iets ooit heeft kunnen ont-
staan. Zo’n moment 

herinner ik me nog 

goed, toen we de 6  Duivelsmuur (Teufels- 
mauer) dicht bij Thale bezochten. Een gigan-
tische rotsformatie in de vorm van een soort 
muur, waar gedurende duizenden jaren door 
erosie grote gaten zijn ontstaan. Deze kilome-
ters lange rotsformatie is echt indrukwekkend, 
met name, omdat je ruim 20 meter boven de 
grond zit!

En wat vind je van dit prachtige veld met klap-
rozen? We kwamen dit veld tegen, toen we 
over de snelweg reden en we moesten gewoon 
even stoppen. We hebben dit veld zelfs nog een 
tweede keer bezocht en veel prachtige foto’s 
gemaakt!

4

56

ertsmijnrammelsBerg
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De geschiedenis van de Harz komt tot leven  in 
de vele dorpjes en stadjes. Wij werden verrast 
door de middeleeuwse architectuur (de vak-
werkhuizen) in plaatsen als Quedlinburg 7 , 
Goslar 8  en Wernigerode 9 . We zijn door 
smalle klinkerstraatjes gewandeld, in de voet-
sporen van ridders, edelen, minstrelen en am-
bachtslieden, continu omgeven door al die 
prachtige gebouwen. Het voelde alsof we in een 
andere wereld terechtgekomen waren....of was 
dit misschien een filmset?

Gelukkig worden al deze stadscentra, dorpjes 
en straatjes door de UNESCO als werelderfgoed 
beschermd. 

DE HARz in DuiTSlAnD  
De Harz heeft onze harten definitief gestolen! 
De combinatie van geschiedenis, de leuke ac-
tiviteiten die te ondernemen zijn en de mooie 
natuur maakt de Harz een unieke bestemming! 

 
 
Zoals ik al eerder zei,  heb je eigenlijk meer dan 
drie dagen nodig om alles te ontdekken wat de 
Harz te bieden heeft. Maar onze eerste indruk 
was goed! 

Na deze introductie volgen er nog een aantal 
artikelen waarin we de ervaringen van onze 
gezinstrip met jullie delen:  verhalen over de ro-
mantische stad Quedlinburg, Wernigerode met 
z’n beroemde kasteel, een verslag van onze reis 
naar de Brocken, de Bode-Thale vallei met al z’n 
heksen en trollen (!), en nog veel meer. 

Tijdens ons bezoek hadden we de beschikking 
over de handige HarzCard. Deze kaart biedt gra-
tis toegang tot verschillende activiteiten. Deze 
kaart is z’n geld zeker waard, want ook de reis 
met de stoomtrein naar de Brocken is inclusief! 
» Meer informatie: www.germany.travel

8
9

unESCo-Werel-
derfgoed: Stiftskerk, 

slot en oude binnenstad 
van Quedlinburg en Ertsmijn 

Rammelsberg, het authentieke 
stadscentrum van Goslar en 

de oberharzer Wasser-
wirtschaft
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Quedlinburg is 
een “buitengewoon 

voorbeeld van een mid-
deleeuwse Europese 

stad”.

QueDlinBurg –tHale



tHaleQueDlinBurg
Hoogtepunten in de Harz: de route van

Dit verhaal beschrijft een mogelijke dagtocht 
van de stad Quedlinburg naar de omgeving van 
Thale. Quedlinburg is een stad uit de 9e eeuw 
en was tijdens ons verblijf onze thuisbasis. Het 
is een stad die je zeker niet mag missen tijdens 
een bezoek aan de Harz. Het oude centrum 1   
staat op de lijst van het UNESCO-Werelderf-
goed en wordt omschreven als een “buitenge-
woon voorbeeld van een middeleeuwse Euro-
pese stad.” 

Begin de dag met een stevige wandeling door 
de smalle straten van Quedlinburg en verbaas 
je over de aanwezigheid van ruim 1300 vak-
werkhuizen. Dat zijn inderdaad heel veel vak-
werkhuizen (het lijkt eerlijk gezegd wel de set 
van een historische film), waarvan de kwaliteit 
volgens experts ook nog eens erg 
hoogstaand schijnt te zijn. 

De kern van de stad is de heuvel met de kerk  
St. Servatius 2 , die al vanaf grote afstand te 
zien is. Klim zeker omhoog naar deze kerk en 
geniet van het prachtige uitzicht over de stad. 

Wij hadden het geluk dat we Quedlinburg be-
zochten tijdens het jaarlijkse KaiserFrühling- 
festival 3  met Pinksteren. Tijdens dit festival 
kun je tegen een kleine vergoeding genieten van 
muziek, optredens, eten en drinken en beleven 
hoe mensen in de middeleeuwen leefden. In 
kleine tentjes kun je zien hoe zwaarden gesle-
pen worden, voel je hoe zwaar een echte maliën- 
kolder is en kunnen kinderen hun kunsten verto-
nen tijdens het boogschieten. In en rondom de  
St. Servatius lopen mensen die zich hebben ver-
kleed als ridders, nobelen, edelvrouwen en mu-
zikanten. Natuurlijk kon ook onze zoon dat niet 
weerstaan.

Alle hoogtepunten in de stad zijn op 
loopafstand, erg handig. Quedlin-

burg ademt geschiedenis en cul-
tuur. Gewoonweg prachtig, 

deze stad heeft ons  
echt verrast!

In juni verbleven wij met onze familie drie mooie dagen in de Harz  in het oostelijk 
deel van Duitsland. Eerlijk gezegd wisten we niet zo veel over de Harz, maar na drie 
dagen wisten we al zeker dat we hier nog een keer zouden terugkomen! 

In een vorig verhaal namen we jullie mee van het hoogste naar het diepste 
punt in de Harz. Nu is het tijd om wat dieper te duiken in al datgene wat 
de Harz te bieden heeft. 

naar

3

3

1

2
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DE DuiVElSMuuR (TEufElSMAuER)  
We vervolgen onze tocht in de Harz. Na 
een ochtend in Quedlinburg rijden we naar 
het dorp Thale. Op deze route moet je zeker een 
tussenstop maken bij 4  de Duivelsmuur: een 
vreemd uitziende stenen muur die een kilome-
ters lange streep door het landschap trekt. 

Het is haast een magische plek waarbij je je 
afvraagt hoe dit natuurfenomeen ooit heeft 
kunnen ontstaan. Er is een mooie legende die 
een verklaring biedt (en te leuk om hier niet te 
noemen) en die gaat ongeveer zo: 

De duivel stelde God voor om de wereld die zich 
onder hen bevond te splitsen en daarvoor een gi- 
gantische muur te bouwen. God ging daarmee 
akkoord, maar onder één voorwaarde: de duivel 
moest deze muur in één nacht bouwen en wel 
voordat de eerste haan zou kraaien. De duivel 
begon snel en vol goede moed te bouwen. Ge-
durende de nacht kwam er een boerenvrouw 
met haar haan langs, die ze elders op een markt 
wilde verkopen. Zij zag de duivel, schrok zich een 
hoedje en struikelde. Hierdoor begon de haan te 
kraaien, waardoor de duivel dacht dat hij gefaald 
had....uit frustratie en woede vernielde hij grote 
delen van de muur. En zie daar het resultaat.

De Duivelsmuur is meer dan 20 kilometer lang 
en al in 1935 werd de muur als natuurreservaat 
beschermd. Het is dan ook een van de oudste 
natuurreservaten in Duitsland. In werkelijkheid 

is de muur natuurlijk 
gedurende vele jaren  
door erosie gevormd. Zachte 
steen is geërodeerd waardoor de 
gedeelten met harde rots zijn overge-
bleven en nu zo’n 20 meter boven de rest van 
het landschap uitsteken. Prachtig! Een heerlijk 
rustige plek.

THAlE  
Volgende bestemming op onze dagtrip is Thale 
waar je helemaal los kunt gaan met leuke (ge-
zins)activiteiten in het nabijgelegen Bode-dal: 
wat een schitterend uitzicht na een fijne tocht 
in een stoeltjeslift 5  of met de kabelbaan. Er 
is een rodelbaan van ruim 1 kilometer lang, er 
zijn tochten voor de mountainbikers onder ons 
en een zogenaamd klimbos met speciale routes 
voor kinderen. 

De Duivelsmuur is 
meer dan 20 kilometer 

lang en al in 1935 werd de 
muur als natuurreser-

vaat beschermd

4

4

5
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Zo’n 
dam is 

altijd een 
waar mees-

terwerk en mooi 
om te zien. Bij de dam 

kunnen de echte durf-
als een poging wagen bij de 

Harzdrenalin Megazipline: meer 
dan 1 kilometer ziplining over de ri-

vier waarbij je vlak langs de dam scheert. 
Helaas waren wij te laat, de activiteit was al 

gesloten. Wat zou ik zipline graag op m’n lijstje 
hebben kunnen afstrepen! 

Op onze weg terug naar Quedlinburg reden we 
door een aantal kleine dorpjes. Hier vonden we 
toch een echt pareltje: een oud Trabantje 9  , 
gebouwd in de vroegere DDR. Deze auto stond 
prachtig in de tuin van een woonhuis, het leek 
wel een museumstuk! 

Onze eerste dag in de Harz was een perfecte 
dag! Zelfs tegen het eind hadden onze kinderen 
nog de energie om de heuvels op te rennen en 
te genieten van alles om hen heen. We hebben 
echt een leuke tijd gehad. 

Terug in Quedlinburg hebben we van een heer-
lijk diner genoten in Hotel Schlossmühle, direct 

aan de voet van de heuvel met de St. Servatius. 
Beter konden we de dag niet eindigen.

Wederom maakten we vandaag gebruik van de 
HarzCard. Met deze kaart kregen we op deze 
dag gratis toegang tot verschillende musea in 
Quedlinburg, allerlei activiteiten in Thale en het 
Bode-dal (inclusief een rit met de stoeltjeslift), 
en een bezoek aan het informatiecentrum bij 
de Wendefurth-dam.

In een volgend verhaal nemen we jullie mee op 
een trip naar Wernigerode, de Brocken en de 
ertsmijn in Goslar. 

... of toch nog niet helemaal

terugQueDlinBurg
Na een bezoek aan Thale (en alle activiteiten daar) is het goed mogelijk dat je graag terug wilt. Maar 

toen wij klaar waren in Thale, hadden we nog lang geen zin om terug te gaan naar Quedlinburg. 
Dus besloten we om nog een stukje verder te rijden in de richting van Rübeland om de grote 

Wendefurth-dam 8  te bekijken. 

naar

Thale is erg populair bij zowel toeristen als lo-
kale bezoekers. Met de kabelbaan bereik je de 
top van de bergen 6  , waar je een heel speci-
ale plek kunt bezoeken: de plaats waar heksen 
dansen (Hexentanzplatz)! Echt waar, alles hier 
staat in het teken van oude sagen en legendes 
over heksen en trollen waarbij men gelooft dat 
op deze plek, boven op de berg, heksen 
vroeger in het holst van de nacht 

hun dans uitvoerden (hoewel ik niet zeker weet 
of ze dat ook naakt deden...)

De rodelbaan 7  moet je zeker niet overslaan! 
Een heerlijke rit van ruim een kilometer dwars 
door het bos en met een hoogteverschil van 55 
meter. Als je een kaartje voor de kabelbaan koopt, 
kun je ook een rit met de rodelbaan maken. 
» Meer informatie: www.germany.travel

» Meer informatie: www.germany.travel
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Quedlinburg – een 
meesterwerk van de 

middeleeuwse  
stadscultuur
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Onze vakantiewoning bevond zich dicht bij 
het oude, historische stadscentrum van Qued-
linburg 1 . We konden het appartement niet 
meteen vinden, maar Astrid zag ons rondrijden 
en in de buurt navraag doen. Dus zwaaide en 
riep ze vriendelijk en wees ons de ingang. Een-
maal op het terrein werden we opgewacht door 
prachtige, en authentieke gebouwen 2  en 
een stel lieve mensen. Wat een warm welkom! 

Astrid en Frank 3  zijn de eigenaars van een 
nieuw appartementencomplex in Quedlinburg 
genaamd ‘An der Wassermühle’ (Bij de watermo-
len). Ze kochten ruim een jaar geleden een aan-
tal oude gebouwen rondom een klein plein. Lang 
geleden waren deze gebouwen onderdeel van 

een grote watermolen (die trouwens nog steeds 
intact is!). Na een jaar hard werken hebben ze in-
middels zes hele mooie vakantieappartementen 
gerealiseerd in een van de gebouwen. Daarnaast 
hebben ze ook een ruimte geopend met een bar 
waar een heerlijk Duits ontbijt geserveerd wordt. 
Deze bar is overdag ook open voor drankjes, ijs of 
een lekker stuk vlees van de barbecue! 

Iedereen is van harte welkom om een blik te 
komen werpen op het grote houten wiel van 
de watermolen. We kwamen er achter dat deze 
watermolen de grootste in de regio was en  een 
van de weinige die nog intact is. ‘Onze’ water-
molen is gebouwd in 1280, dus we kunnen deze 
plek met een gerust hart authentiek noemen! 

Astrid en Frank stonden ons al op te wachten. We kwamen wat laat aan op vrij-
dagavond als gevolg van files op de Duitse snelwegen. Maar daar waren we dan: 
Quedlinburg! Onze eerste indruk was fantastisch: hier zouden we het de komende 
drie dagen zeker naar ons zin hebben! 

1

QueDlinBurg
Authentiek appartement in

2

3
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Quedlinburg 
verbaas je over de 

aanwezigheid van ruim  
1300 vakwerkhuizen.

nET GESTART  
Een jaar geleden zijn Astrid en Frank dus begon-
nen met het renoveren van de oude gebouwen 
en met ze langzaamaan om te toveren in  
vakantieappartementen. De week voordat wij 
er waren, hadden ze hun allereerste gasten. Wij 
waren eigenlijk de eerste klanten die drie nach-
ten bleven. 

De gastvrouw en gastheer waren heerlijk en-
thousiast en deden er alles aan om het ons 
naar de zin te maken. Daarin zijn ze met vlag 
en wimpel geslaagd, want al na een dag voelde 
het als thuis!

Frank had een paar goede tips voor ons: plekjes 
om te gaan bekijken in de stad zelf, maar ook 
daarbuiten. Hij begeleidde ons zelfs naar een 
van zijn favoriete plekken in de stad: de Mün-
zenberg 4 . Dit is een heuvel vlak bij het ap-
partement met allerlei kleine (vakwerk)huisjes 
en bovenal een schitterend uitzicht over de stad 
en het kasteel (St. Servatiuskerk 5 ). Astrid is 
een zorgzame en warme gastvrouw en ze hielp 
ons met alles. We willen ze hartelijk bedanken 
voor een fantastische tijd. 

QuEDlinBuRG  
Het mooie historische centrum van 
Quedlinburg is een UNESCO-Werel-
derfgoed. Maar ook in de nabije omgeving 
is veel te ontdekken. De heuvels en bergen van 
de Harz, vlak bij Quedlinburg, bieden voldoen-
de mogelijkheden om te wandelen, te moun-
tainbiken en anderen te doen. We laten er  
jullie een paar zien in de overige artikelen over 
onze trip. 

Astrid en Frank hebben grote plannen voor de 
toekomst. Het gebouw met de gerenoveerde 
appartementen is enorm en er worden nog ze-
ker zes nieuwe appartementen gebouwd. Ook 
de overige gebouwen krijgen een nieuwe func-
tie: een plek om workshops te organiseren, een 
atelier voor kunstenaars en een grote ruimte 
voor allerlei feesten. Ook al zijn ze erg druk met 
al het verbouwen, je kunt er van op aan dat je 
daar als gast van ‘An der Wassermühle’ niets 
van merkt. 

We hebben echt een supertijd gehad bij Astrid 
en Frank in Quedlinburg en wensen ze het al-
lerbeste voor de toekomst! 

4

4
5

» Meer informatie: www.germany.travel



in de ertsmijn 
Rammelsberg  werd 

gedurende meer dan 
1000 jaar gewerkt.

WernigeroDe –goslar



goslar
WernigeroDe
Hoogtepunten in de Harz: van Dertig jaar later, in 1991, kon de eerste stoomtrein 

eindelijk weer de top van de Brocken bereiken. 
Sindsdien is de spoorlijn weer open voor  
iedereen die graag een onvergetelijke rit wil 
maken. Tip: zorg ervoor dat je tijdens de rit ook 
een tijdje op het platform tussen de wagons staat. 
Zo kun je fantastische foto’s maken en echt genieten 
van het uitzicht!

De stoomtrein rijdt dwars door het Nationale Park de Harz 2  
en biedt de passagiers prachtige uitzichten. De bankjes in de wagons zijn 
smal en samen met het geluid van de locomotief en de geur van de rook 

is het alsof je terug in de tijd gaat. Dagelijks zijn er negen geplande  
vertrekken vanuit Wernigerode, maar denk erom dat het in  

weekends en vakanties erg druk kan zijn. 

De Brocken 3  is niet alleen het hoogste punt van de Harz, 
maar ook een belangrijke historische plek. In een ander 

artikel schreef ik al dat deze berg tijdens de Koude 
Oorlog veel gebruikt werd voor spionage- en af-

luisterpraktijken. Logisch, de berg lag toen 
precies op de grens van West- en Oost-

Duitsland. 

Op de top van de berg kun je 
het Brockenhuis bezoeken waar 

afluisterapparatuur van vroeger ten-
toongesteld staat. Maar het zal vooral het 

schitterende uitzicht zijn dat indruk op je zal 
maken (als het mooi en helder weer is natuurlijk). 

Er zijn voldoende wandelroutes op de berg om van de 
verschillende uitzichten te kunnen genieten. 

Je kunt trouwens ook helemaal naar de top van de Brocken 
lopen (voor de echte wandelaars onder jullie). Het leuke 
daarvan is dat je naast de spoorlijn kunt wandelen en mooie 
foto’s kunt maken als de stoomtrein langs komt rijden.  

Dit artikel beschrijft een van de hoogtepunten van de Harz: de Brocken!  
Niet alleen de berg met zijn 1141 meter hoogte en schitterende verge-
zichten is bijzonder, ook de treinrit naar de top van de berg is uniek. 
De historische stoomtrein 1  brengt je in 1,5 uur van de stad 
Wernigerode naar de top van de Brocken.

De spoorlijn is een uniek stukje geschiedenis. De bouw 
van de spoorlijn begon al in 1896! In de 60-er jaren 
werd het transport over de spoorlijn stilgelegd 
vanwege het begin van de Koude Oorlog en 
de bouw van de Berlijnse Muur.  

naar de ertsmijn bij
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WernigeroDe
Kasteel van

Op verschillende locaties in de stad kun je op  
een minitreintje stappen (Bimmelbahn in het 
Duits), dat je helemaal tot de voordeur van het 
kasteel brengt. Best handig,  want het kasteel 
ligt boven op een steile heuvel.

Het oudste gedeelte van het kasteel 4  is ge-
bouwd in de 12e eeuw. Het kasteel is een 
prima plek om mooie foto’s te maken: 
van de buitenkant en het interi-
eur, maar ook  het uitzicht over 
de stad is zeker de moeite waard. 
De toenmalige kasteelheer had het 
hier goed voor elkaar! 

Na ons bezoek aan het kasteel werden we door 
het minitreintje afgezet in het centrum van 
Wernigerode: de Markt. Het meest beroemde 
gebouw is het stadhuis 5  (Rathaus). Dit prach-
tige gebouw dateert uit de 15e eeuw en lijkt zo 
uit een sprookje te komen. 

De markt in Wernigerode is een ideale plek om 
even uit te rusten. We namen de tijd om onze er-
varingen op de Brocken eerder die dag opnieuw 
te beleven. Omgeven door al deze mooie vak-
werkhuizen werden we er weer eens aan herin-
nerd hoe mooi de Harz is! 

Nadat we de Brocken bezocht hadden en weer in de stad waren,  
vervolgden we onze trip met een bezoek aan het kasteel van  
Wernigerode.

goslar
De ertsmijn Rammelsberg in

In de stad Goslar (in het westen van de Harz) kun je een van de oud-
ste mijnen in Duitsland bezoeken: de Rammelsberg 6 . In deze mijn 

werd gedurende meer dan 1000 jaar gewerkt en de mijn is dan ook op de 
lijst van het UNESCO-Werelderfgoed opgenomen. 

Je kunt verschillende rondleidingen boeken 
waarbij je met een gids diep de mijn in gaat 7  . 
 Ook al worden deze rondleidingen in het Duits 
gegeven, het blijft erg indrukwekkend om diep 
af te dalen in de aarde en plekken te bezoeken 

waar mensen op zoek gingen naar koper, lood 
en zink. Zorg er wel voor dat je goede schoenen 
en warme kleren draagt. Tijdens ons bezoek 
was het buiten 31 graden Celsius terwijl het in 
de mijn maar 10-12 graden was! 

4

5

6

7
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Een rondleiding start in de voormalige kleedka-
mer van de mijnwerkers 8 . Oude kleren zijn 
aan het plafond gehangen en dit creëert eerlijk 
gezegd een enigszins spookachtige sfeer. 

Kinderen zullen de rondleiding waarbij je in een 
treintje de berg inrijdt, zeker leuk vinden 9 . 
Helaas bleek dat treintje vlak voordat wij aan-
kwamen stuk te zijn gegaan... 

Terug boven de grond hebben we genoten van 
een heerlijke lunch. Rammelsberg heeft een 
prima restaurant met een fijn terras. We hadden 
nog wat tijd over voordat we weer terug naar 
Nederland moesten, dus besloten we om nog 
even door de stad Goslar te rijden. Hieronder  
zie je een foto 10  van de typische straatjes 
waar we doorheen reden....hoe pittoresk kan een  
plek zijn?  

Dit is het laatste artikel over onze driedaagse 
trip naar de Harz. De hele regio is indrukwek-
kend en we werden blij verrast door de steden 
en dorpen, het mooie UNESCO-Werelderfgoed 
en het prachtige landschap. Laten we afspreken 
dat we nog een keer terugkomen...

Ook op deze laatste dag hebben we gebruikge-
maakt van de handige HarzCard, waarmee we 
voor één vast bedrag gratis toegang kregen tot 
een aantal attracties. Op de volgende plekken 
die ik hier beschreven heb kregen wij met de 
HarzCard vrij entree: de rit met de stoomtrein 
naar de Brocken, het Brockenmuseum op de 
top van de berg, het kasteel van Wernige-
rode, de rit met het minitreintje van 
en naar het kasteel, en de ertsmijn 
Rammelsberg. 

8

9

10

“Glückauf!”  
(“veel geluk!”) is de 

traditionele begroeting 
onder mijnwerkers
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