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3 Inleiding 

Het Naturpark Kyffhäuser ligt middenin Duitsland en bestaat uit het kleine ‘gebergte’ Kyffhäuser, 
omgeven door de laagtes Goldene Aue in het noorden en de Diamanten Aue in het zuiden, de Wind-
leite en de Hainleite. De Kyffhäuser is het meest soortenrijke deel van Thüringen als gevolg van het 
zeer gevarieerde landschap met beukenbossen, droge eikenbossen, rotsige heides en steppeachtige 
gebieden het geheel omgeven door zoute laagtes; al deze gebieden zijn ‘doorspekt’ met karstver-
schijnselen. De Hainleite herbergt het grootste samenhangende beukenbos van Europa.  

 
 
Het Kyffhäusergebirge ligt ten zuiden van de Harz en is het kleinste middelgebergte van Duitsland.  
 Het ligt in het noorden van Thüringen en beslaat 75 km2 tussen de stadjes Kelbra – nog net gele-

gen in Sachsen Anhalt - in het noordwesten en Bad Frankenhausen in het zuidoosten. 
 Het is 12 km breed in wnw-ozo richting (de ‘varistische richting’, zie onder geologie) bij 6 km in 

noord-zuid richting. 
 De hoogste berg is de Kulperberg (473m) terwijl de Goldene Aue op ca. 150 m ligt. 
 Doordat het Kyffhäuser gebergte in de regenschaduw van de Harz en het Thüringer Wald ligt, is 

deze regio een van de droogste en zonnigste van Duitsland. 
 
Evenals de Harz is het Kyffhäuser- gebergte een soort lessenaar waaraan drie delen kunnen worden 
onderscheiden: 



 Een noordelijk, steil gedeelte: een soort traprede van 300m hoog. Het bestaat uit magmatische1 
(graniet) en metamorfe gesteentes en is bedekt met beukenbos. 

 Het middendeel is een hoogvlakte, bestaande uit permocarbonische zandsteen + conglomeraat, 
die zwak naar het zuiden neigen. Dit deel is eveneens bedekt met Loofbos. 

 Het zuidelijke deel is een heuvelend, steppeachtig landschap met bijbehorende schaarse vegeta-
tie. Er treedt gips aan het oppervlak en dus zijn er heel veel karstverschijnselen.  

Het Kyffhäuser-gebergte wordt omgeven door laagtes: in het noorden de Goldene Aue en in het zui-
den de Diamanten Aue. De Goldene Aue dankt zijn naam aan de vruchtbare grond waarop al sinds de 
middeleeuwen graan wordt verbouwd. Dankzij die vruchtbare grond was deze regio al vroeg zeer 
welvarend. 
 

4 Wat is hier belangwekkende natuur? 

In het Naturpark Kyffhäuser zijn Natura 2000-gebieden en wel vanwege twee bijzondere landschaps-

typen met bijbehorende natuur: het gipskarstlandschap en de Auen. 

4.1 Het gipskarstlandschap 

Het gipskarstlandschap betreft het derde, zuidelijke deel van het Kyffhäuser-gebergte, een heuve-
lend steppeachtige gebied. Vanwege het gips in de ondergrond is het landschap uniek in Europa. Bij 
andere Europese karstgebieden is er meestal sprake van kalksteen in de ondergrond. 
 Dit kleine gebied herbergt 777 soorten hogere planten waaronder 16 orchideeën.  

 Veel planten zijn afkomstig uit Zuidoost-Europa en Middellandsezeegebied. 

 100 soorten staan op de Thüringer rodelijst van bloem- en sporeplanten; 6 zijn zelfs geheel 

afwezig in Thüringen; 47 bereiken hier hun noordelijke of westelijke grens. 

4.2 De Auen: zoutvegetatie en vogels 

De gebieden rondom Kyffhäuser-gebergte – de Goldene Aue in het noorden en de Diamanten Aue in 
het zuiden - zijn laag. Dat komt doordat gesteentes in de ondergrond – dolomiet, kalksteen maar 
vooral gips, steenzout, kalizout – oplossen waardoor de gebieden zakken. In artesische bronnen komt 
zout water omhoog. 
In deze laagtes stromen riviertjes: door de Goldene Aue stroomt de Helme en in de Diamanten Aue 
stroomt o.m. de Wipper. De riviertjes stromen naar de Elbe. 
Deze Auen zijn moerassen die in vroeger eeuwen zijn drooggelegd en worden sindsdien extensief 
beweid waardoor er bijzondere zoutvegetaties zijn ontstaan.  
Het Erperstedter Ried in de Diamanten Aue is een van de grootste ‘Binnensalzstellen’ van Duitsland. 
De Kelbra- en Helme Stausee in de Goldene Aue, maar vooral het Erpestedter Ried in de Diamanten 
Aue, zijn vogelgebieden van Europese betekenis. Tijdens de trek en in de winter fourageren er: 
kraanvogels, eenden en ganzen. Maar ook als broedgebied is het interessant: er broeden o.m. water-
snip, kwartelkoning, rode wouw, bruine kiekendief, grauwe klauwier en paapje.  
 

5 Overige fauna 

 Zoogdieren 
 Edelhert, damhart, ree, moeflon, wild zwijn, wilde kat. 
 Sinds 2009 sporen van de lynx; in 2011 is er een gezien. 
 In karstholen veel vleermuizen. 
 Nieuwkomers (helaas): wasbeer en marterhond. 

 Reptielen: adder, gladde slang, hazelworm, zandhagedis 
 Vlinders: Evenals hun voedselbron, wilde bloemen, vinden veel vlinders hier hun meest noorde-

lijke of westelijke grens. Enkele voorbeelden:  

                                                             
1 Zie  voor de geologische termen de lijst van geologische termen achterin 



 Aschgrauer Steinspanner = ? 
 Grauer Bläuling = Klein tijmblauwtje,  
 Esparsetteblauwtje,  
 Roter Würfelfalter = Kalkgraslanddikkopje  
 

6 Directe omgeving Kelbra Talsperre 

De Kelbra Stausee (stuwmeer) meet ruim 2 bij 3 km. Het is aangelegd in de jaren 1962- 66 als buffer 
tegen overstromingen en om het gebied in droge tijden van water voorzien.  
 Men laat aan het einde van de winter het stuwmeer (deels) leeg lopen om smeltwater van de 

Harz op te vangen; de slikken die dan droog vallen trekken veel vogels: kraanvogels, steltlopers, 
ganzen en eenden. 

 De aanleg was heel duur vanwege een waterdicht ‘tapijt’ dat op de bodem is aangebracht om te 
voorkomen dat het water door de grove riviersedimenten wegloopt naar de grotten en gangen 
van de gipsbodem eronder. 
 In 1988 viel het stuwmeer helemaal droog doordat bij de winning van koperschalie nabij San-

gerhausen ( 15 km stroomafwaarts) een gat in het gesteente was ontstaan waardoor heel 
veel water in ondergrondse grotten en gangen verdween. Dat veroorzaakte een enorme da-
ling van karstwaterspiegel. 

 Ongeveer een kilometer ten westen van de camping, bij het Naturschutzzentrum Numburg 
aan het stuwmeer, zijn enkele grotten waaronder de onopvallende Numburggrot. Toen de 
karstwaterspiegel in 1988 tussen Kelbra en en Auleben vele meters zakte, bleek de Num-
burggrot in verband te staan met zalen en gangen groter dan de Barbarossagrot. De winning 
van koper is inmiddels gestopt waardoor de karstwaterspiegel weer is gestegen en dit hele 
gangensysteem weer onder water staat. De Barbarossagrot is nu weer de grootste, toeris-
tisch toegankelijke gipsgrot is in Midden-Europa. 
 

7 Geologie 

7.1 De wortel van het Hercynisch gebergte 

Het Kyffhäuser-gebergte wordt wel het kleine broertje van de Harz genoemd; ‘Harz’ betekent zoiets 
als ‘beboste bergen’. De Harz is meest noordelijke en tevens het hoogste middelgebergte van Duits-
land en is ook het meest gecompliceerd. Dat geldt niet minder voor het kleine broertje. 
De Harz met het Kyffhäuser-gebergte liggen niet alleen in het midden van Duitsland maar zijn ook de 
wortel van een oud gebergte: het Hercynisch gebergte, de ruggengraat van Midden- Europa. 
Dat gebergte ontstond zo’n 300 miljoen jaar geleden rond de evenaar. De aarde zag er toen heel 
anders uit dan nu: er waren twee heel grote continenten – Laurussia in het noorden en Gondwana in 
het zuiden – plus nog wat kleinere continenten.  
Onderstaande tabel geeft een heel globale samenvatting van de voor Kyffhäuser belangrijkste geolo-
gische tijdperken en gebeurtenissen. De afkorting mA in de eerste kolom betekent: miljoen jaar (ge-
leden). De afmetingen van de tijdvakken in de tabel corresponderen niet met de duur van die tijd-
perken. 
 

Voor de Kyffhäuser relevante geologische tijdperken en gebeurtenissen 

 mA  Hoofdtijdvak Tijdvak Gebeurtenis 

2,6  
Kwartair Holoceen  Begin invloed van de mens op natuur 

Pleistoceen  Erosie 
65 – 2,6 Tertiair   Erosie 

250 - 65 Mesozoïcum Krijt 
 Vanaf 80Ma hernieuwde opheffing  

 → versterkte erosie 



Jura  Sedimentatie of erosie? 
Trias  Afzetting Muschelkalk (Hainleite) 

 Afzetting bont zandsteen (Windleite) 

500 - 300 Paleozoïcum 

Perm ( Zechstein)  Schiervlakte overstroomd door de zee;  

 2 indampingscycli: vorming evaporieten. 
Perm  
(Rotliegendes) 

Voortgang erosie:  

 Verdere vorming molasse 

 Afslijting gebergte tot schiervlakte 
Carboon Plooiing en start erosie: ontstaan molasse 

Devoon en ouder  

 

Gondwana dreef naar het noorden waarbij de oceaan tussen Laurussia en Gondwana in de diepte 
verdween. Vervolgens botsten beide continenten met elkaar waardoor hun gesteentes deels werden 
geplooid en gebroken en er een heel groot en hoog, zeker zo hoog als de huidige Alpen, gebergte 
ontstond. De richting van de plooien en de breuken is – althans in deze regio – noordnoordwest – 
zuidzuidoost wat de ‘varistische richting’ wordt genoemd. Het gebergte wordt ook wel het Varistisch 
gebergte genoemd. Zowel het ‘wegduiken’ van de oceanische korst als het plooien van de continen-
tale korst leidde tot heftig vulkanisme. Het Kyffhäuser-gebergte ligt ongeveer op de botsingsnaad van 
Gondwana en Laurussia.  
Doordat ook Siberië met het nieuwe grote continent botste – wat tot het ontstaan van de Oeral leid-
de - ontstond één supercontinent: Pangea. 

7.2 Erosie tot schiervlakte 

Zodra een gebergte zich verheft, begint de erosie haar nivellerende werk: vorst en zon verpulveren 
het gesteente, snel stromende rivieren vervoeren het erosiemateriaal omlaag. In de vlaktes rond het 
gebergte neemt hun stroomsnelheid af en laten ze het zwaarste maar slecht gesorteerde materiaal 
vallen: een conglomeraat. Wat verder weg van het gebergte wordt zand afgezet en nog verder weg 
silt en klei. Al dit eerste erosiemateriaal bij elkaar wordt ‘molasse’ genoemd en wel permocarboni-
sche molasse omdat het werd afgezet in het -jongste deel van - het Carboon (zie tabel) en in het oud-
ste deel van het Perm.  
Deze permocarbonanische gesteenten zijn rood wat erop wijst dat ze zijn afgezet in een woestijn. 
Hieruit wordt afgeleid dat deze regio naar het noorden gedreven was en zich ter hoogte van de hui-
dige Sahara bevond. Niet slechts gebouwen in het Kyffhäuser-gebergte zoals de Reichsburg (inmid-
dels Ruïne) Kyffhäuser en het Kyffhäuser Denkmal, zijn van dit gesteente gemaakt maar in heel Mid-
den-Duitsland van Berlijn tot Dresden en Frankfurt a/d Main zijn veel gebouwen opgetrokken uit dit 
rode gesteente. 
Hoe hoog het gebergte ook was, in 30 miljoen jaar was het weer tot een vlakte (‘schiervlakte’) afge-
sleten: de wortel van het gebergte lag aan het aardoppervlak te midden van de erosieresten van de 
kilometers hoge gesteentestapel die er ooit bovenop lag.  
Delen van dit gebergte zijn o.m. de Ardennen, het Rijn-Leisteenmassief, het Massief Central, Bretag-
ne, en Zuid-Engeland evenals de Spaanse meseta (hoogvlakte). De tussenliggende gebieden – bekken 
van Münster, bekken van Parijs – zijn weggezakt waardoor de hercynische gesteentes bedekt zijn 
geraakt door jongere sedimenten. Het Hercynisch gebergte wordt dan ook de ruggengraat van Mid-
den- Europa genoemd.  
Maar ook de Appalachen in Noord-Amerika horen tot dit oude gebergte. Als gevolg van het ontstaan 
van de Atlantische oceaan vanaf de Jura (zie tabel) is dit deel van de rest gescheiden geraakt.  

7.3 Zechsteinzee: afzetting van evaporieten 

Door daling van de schiervlakte dan wel stijging van de zeespiegel, verdween het gebied onder wa-
ter: het werd de bodem van de Zechsteinzee. Het Kyffhäuser-gebied lag aan de zuidrand van het 
zuidelijke Zechsteinbekken; de zee bedekte deze regio van -258-251mA, slechts 7 miljoen jaar.  



Aanvankelijk was er sprake van een diepe zee waarin koperhoudende schalie werd afgezet bovenop 
de wortel van het oude Hercynische gebergte. Deze dunne laag is bij Sangerhausen zo’n 30 cm dik en 
werd daar vanaf de middeleeuwen ontgonnen; in het Kyffhäuser-gebergte is de laag veel dunner: 
winning van koper is er niet rendabel gebleken. Bij een zoektocht naar deze laag werd in 1856 de 
Barbarossagrot ontdekt. 
De Zechsteinzee verdampte waardoor achtereenvolgens carbonaten (kalksteen maar vooral dolo-
miet) ,sulfaten (anhydriet) en zouten ( steenzout, kalizout) uit kristalliseerden. Dergelijke door in-
damping ontstane afzettingen heten evaporieten. Het indampen van de Zechsteinzee wijst erop dat 
ons gebied zich destijds (nog) in een hete, droge klimaatzone bevond, ter hoogte van de huidige Sa-
hara. 
Vervolgens daalde het gebied of steeg de zeespiegel waardoor de zee er weer toegang kreeg.  
 De eerste afzetting was Stinkschiefer een plat, gelaagd gesteente dat stinkt als je het doorslaat. 

Wat je ruikt zijn zwavelverbindingen afkomstig van organisch materiaal. Dat betekent dat dit ge-
steente is afgezet in een diepe zee – waar het organisch materiaal door gebrek aan zuurstof niet 
is geoxideerd – dan wel in een ondiepe zee waar het snel bedekt werd door sediment en daar-
mee van zuurstof werd afgesloten.  

 Na verloop van tijd verdampte de zee opnieuw en kristalliseerde een tweede serie van carbona-
ten (dolomiet en kalksteen) ,sulfaten (anhydriet) en zouten ( steenzout, kalizout) uit. 

 De Stinkschiefer was voor de mijnwerkers een ‘gidsgesteente’: als je die vond, wist je dat er een 
evaporietenserie onder en boven aanwezig was. 

7.4 Mesozoïcum: land of zee? 

In het Kyffhäuser-gebergte vinden we geen afzettingen uit het volgende hoofdtijdperk het Mesozo-
icum. Die vinden we wel in de zuidelijk gelegen Windleite – en wel Bont Zandsteen - en in de Hainlei-
te waar het jongere Muschelkalk dagzoomt. Het is onduidelijk of deze sedimentgesteentes ook op 
het Kyffhäuser-gebergte zijn afgezet – en het Kyffhäuser dus in zee lag - en later door erosie zijn ver-
dwenen of dat het Kyffhäuser land was waardoor er alleen maar erosie was.  

7.5 Hernieuwde opheffing: ontstaan lessenaar en karstverschijnselen 

Aan het einde van het Krijt, zo’n 80 miljoen jaar geleden, werden de Harz en het Kyffhäuser-gebergte 
opnieuw opgeheven. Dat had te maken met de Alpiene gebergtevorming.  
Het supercontinent Pangea was lang geleden (vanaf de Jura: zie tabel) opgebroken door het ontstaan 
van de Middellandse Zee en de Atlantische oceaan. Ook het grote continent Gondwana was door het 
ontstaan van oceanen uiteengevallen in Afrika, Australië, Antarctica en Zuid-Amerika. Maar einde 
Krijt dreef Afrika weer naar het noorden en naderde Eurazië waar het vervolgens mee botste waar-
door van oost naar west een keten van gebergtes ontstond zoals de Himalaya en de Alpen. Deze bot-
sing veroorzaakte grote druk/ spanningen in de Europese aardkorst waardoor diverse delen van het 
oude Hercynische gebergte langs breuklijnen omhoog geduwd werden.  
De Harz en het Kyffhäuser-gebergte zijn door de eerder genoemde westnoordwest – oostzuidoost 
verlopende breuken in schollen verdeeld; langs die breuklijnen kwamen de schollen omhoog waarbij 
de meest noordelijke schollen het hoogst werden opgeduwd. Zo ontstond de ‘lessenaarvorm’ van 
deze middelgebergtes (zie figuur hieronder). 
Hoe hoger de opheffing, des te sterker de erosie. In het noordelijke, steile deel van het Kyffhäuser-
gebergte treden dan ook de oudste gesteentes aan het daglicht, in het middelste, vlakkere stuk dag-
zoomt de Permocarbonische molasse en in het zuidelijke steppenlandschap dagzomen het gips/ any-
driet uit de Zechsteinzee. Dus hoe zuidelijker, hoe jonger de dagzomende gesteentes.  
Nog zuidelijker, in de Windleite en de Hainleite dagzomen het Bont Zandsteen en de Muschelkalk uit 
de Trias (zie tabel). 

 



 
 

1  Metamorf Graniet   7  Stinkschiefer 

2  Permocarbonische molasse   8  Jonger gips 

3  Kleisteen   9  Bruinkool 

4  Zandsteen uit Rotliegendes 10  Ouder  bont zandsteen 

5  Zechsteinkalk en Koperschalie 11  Steenzout 

6  Ouder Gips  

Figuur uit http://kyffnet.de/Geologie/geologie.html 

 

7.5.1 Karstverschijnselen 

Wanneer evaporieten dagzomen komen deze gesteentes in contact met water wat tot karstver-
schijnselen leidde en leidt. De door verdamping uit zeewater ontstane evaporieten lossen bij toetre-
ding van water weer op en wel in omgekeerde volgorde. Keukenzout en helemaal kalizout lossen 
heel gemakkelijk op. Anhydriet water op, zelfs al uit vochtige lucht, waarbij het verandert in het 
eveneens zeer makkelijk oplosbare gips. Kalksteen en dolomiet lossen niet zo makkelijk op: daar is 
het enigszins zure regenwater voor nodig. Als gevolg van het door plantenwortels afgegeven CO2 in 
de bodem, wordt regenwater zuurder en lost de carbonaten op. 
Door het oplossen van al deze evaporieten ontstonden in de ondergrond van het Kyffhäuser-
gebergte grotten zo groot als zalen verbonden door gangen waarin ondergrondse rivieren stromen. 
Door voortgaande oplossing worden de grotten steeds groter en de plafonds steeds dunner waar-
door er regelmatig een plafond in stort en er een kegelvormige, meer of minder grote kuil at aan het 
aardoppervlak verschijnt (doline) of een gapend gat (zinkgat). Ook droge dalen, het in de grond weg-
zakken van beken en het elders weer uit treden als bronnen, worden door karst veroorzaakt (zie 
karstwanderweg.de). 

7.5.2 Goldene Aue en Diamanten Aue 

Het woord ‘Aue’ is verwant aan ons woord ‘ooij’ in om Ooijpolder. Het betreft de overstromingsvlak-
te van een rivier en wel de oorspronkelijke overstromingvlakte, voordat de mens ingreep en dijken 
aanlegde.  
Door het oplossen van steenzout en kalizout in de ondergrond zijn de gebieden rondom het Kyff-
häuser-gebergte gezakt, gingen er riviertjes stromen en ontstonden er moerassen. Als gevolg van de 
hernieuwde opheffing van het Kyffhäuser-gebergte sinds einde Krijt, vervoerden de riviertjes veel 
sediment wat tijdens Tertiair en Kwartair werd afgezet in de Goldene en Diamanten Aue. 



7.5.3 Huidige topografie 

De opheffing van het Kyffhäuser-gebergte als gevolg van het naderen van Afrika gaat nog steeds 
door. De topografie van het Kyffhäuser-gebergte is het resultaat van verschillen in erosiegevoeligheid 
en oplosbaarheid tussen de diverse gesteentes van het Kyffhäuser-gebergte.  
  Pleistoceen, de periode van de ijstijden (zie tabel): 

 De huidige topografie is sterk bepaald door de ijstijden. Tijdens glacialen werden hoogtever-
schillen genivelleerd: heuvels werden geërodeerd en het erosiemateriaal vulde de dalen en 
de Auen. Tijdens interglacialen (tussenijstijden) ging de verkarsting door: de Goldene Aue en 
Diamanten Aue zijn in het Pleistoceen nog 100 m gezakt. 

 Het Scandinavische landijs kwam meestal niet verder dan de noordrand van De Harz, alleen 
tijdens de Elsterijstijd kwam dit landijs tot het huidige Dresden en werd het Kyffhäuser-
gebergte er door omringd. 

 Tijdens de laatste ijstijd – Weichsel - werd löss af gezet op de oost- en zuidoostelijke hellin-
gen van het Kyffhäuser-gebergte waardoor deze gebieden erg vruchtbaar zijn. 

  Holoceen: in dalen ontstaan moerassen en meren. Het Kyffhäuser-gebergte raakt dicht bebost 
 Duidelijke menselijke sporen vanaf ± 10000 jaar geleden: jagers en verzamelaars. 
 Mijnbouw vanaf de middeleeuwen vooral koperschalie maar ook gips, steenzout en kalizout. 
 Bossen gekapt vooral om houtskool te maken t.b.v. ertswinning; dalen werden droog gelegd. 

De moerassen in de Goldene Aue werden in de 12e eeuw droog gelegd door Cisterciënzers. 
 

8 Geschiedenis  

Het Kyffhäuser-gebergte is niet alleen geografisch en geologisch het midden van Duitsland maar ook 

historisch.  

8.1 Pfalzen en Barbarossa  

De Landkreis Sangerhausen, waartoe ook Kelbra hoort, vormt de kern van eerste Duitse rijk en her-
bergt drie Pfalzsteden namelijk Tilleda, Wallhausen + Altstedt. Ook het aan de westzijde van de Gol-
dene Aue gelegen Nordhausen herbergde een Pfalz.  
Zout was vroeger economisch heel belangrijk voor het conserveren van voedingsmiddelen; zoutwin-
ning heeft de ontwikkeling van de streek sterk bepaald en met name Bad Frankenhausen welvaart 
gebracht. 
Bovenop de Burgberg, in het noordoosten van het Kyffhäuser-gebergte, staat de Reichsburg Kyffhäu-
sen . Deze burcht is in de 11e eeuw gebouwd in opdracht van keizer Barbarossa2 ter vervanging van 
de Pfalz in Tilleda. Het grondoppervlak was 100x dat van de Wartburg. De burcht werd in 1118 voor 
de eerste keer verwoest en is rond 1400 verlaten.  
Eind 19e eeuw is bovenop de burgruine een gedenkzuil gebouwd voor Wilhelm I en Barbarossa; de 
architect is professor Bruno Schmitz, dezelfde man die het gedenkteken voor Wilhelm I bij de Porta 
Westfalica heeft ontworpen.  
Volgens de Barbarossasage slaapt de roodgebaarde keizer in een grot onder het Kyffhäuser-gebergte, 
gezeten op een ivoren troon en met zijn hoofd op een marmeren tafel. Elke 100 jaar doet hij één oog 
open en wenkt hij een dwerg die gaat kijken of de raven nog rond Kyffhäuser vliegen. Pas als zijn 
rode baard volledig om de tafel is gegroeid en een arend de raven heeft weg gejaagd,zal Barbarossa 
ontwaken.  

8.2 Boerenoorlog 

Ten noordoosten van Bad Frankenhausen ligt de Schlachtberg: hier vond in 1525 de laatste, beslis-
sende veldslag in de Boerenoorlog plaats. De boeren werden geleid door de priester/ hervormer/ 
revolutionair Thomas Müntzer. Zevenduizend boeren vonden de dood; daarvoor waren er in het hele 
land al 100.000 boeren om gekomen. 

                                                             
2 Deze Frederik I Barbarossa heeft bij Nijmegen de Valkhof gesticht. (toegevoegd 26-12-16) 



 

Geraadpleegde bronnen 
http://www.naturpark-kyffhaeuser.de/ 
http://www.geopark-kyffhaeuser.com/ 
http://www.cms.fu-berlin.de/geo/fb/e-learning/geofeld/ 
http://kyffnet.de/ 
http://www.karstwanderweg.de/ 
 
 

http://www.naturpark-kyffhaeuser.de/
http://www.geopark-kyffhaeuser.com/
http://www.cms.fu-berlin.de/geo/fb/e-learning/geofeld/
http://kyffnet.de/
http://www.karstwanderweg.de/


 

9 Uitgevoerd excursieprogramma Kyffhäuser 17-24/7/16 

 

9.1 Overzicht 

Dag ¾ tot Hele dag Wat is er te zien? Halve dag Wat is er te zien? 

Maan
dag 

Fietstocht rond KH-
gebirge 

 Landschap, geo-
logie 

Solwiesen Zoutvegetatie/ 
geologie 

Dins-
dag 

Geen heledagsexcursie 
gedaan. 

 Naturschutzcen-
trum Numburg 

Voorlichting na-
tuurbescherming 
rond Kelbra 

   Burgruine Kyff-
häuser 

 Geschiedenis / 
landschap (uit-
zicht)/ geolo-
gie 

Woen
sdag 

Walderlebnispfad van-
af Burgruine Rothen-
burg naar Kyffhäuser 
Denkmal en terug via 
Kulperberg 

 Loofbos 

 Geologie 

 Geschiedenis 

 Landschap (uit-
zicht) 

  

 Fietstocht Kelbra en 
Helme Stausee 

 Vogels / Land-
schap / Zoutve-
getatie 

   

Don-
der-
dag 

Geopfad SüdKyffhäuser 
= Gipskarstwandeling 
incl. Barbarossagrot 

 Landschap/ Geo-
logie 

 Bijzondere vege-
tatie 

   

Vrij-
dag 

Ochsenburg en daarna 
door gewandeld naar 
Gesteinsgarten bij 
Rathsfeld 

 El dorado planten 

 Geologie: alle 
gesteentes van 
Kyffhäuser 

  

 Esperstedter Ried of  Vogels 

 Planten 

  

Zater-
dag 

Rondwandeling vanaf de camping in westelijke richting langs het 
meer, afslaan naar zuid, vervolgens oost en via noord terug.  
Achtereenvolgens (zie kaart Naturpark 1:33.000)  
Markering met gele kruisjes, groen kruisje, keizerskroontjes naar oost 
(niet naar Badra maar L 1040 oversteken), groene cirkel, gele balk en 
rode vierkantje noordwaarts naar Talsperre Kelbra en dan naar de 
camping 

  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9.2 Maandag: Fietstocht rond Kyffhäusergebirge 

Onderwerp Landschap, geologie, planten en vogels, vlinders 

Start Even oost van de camping. Zie nummer 1 in Gidsje Geopfade: zoek excursiepunt 7 
en start daar. 

Totale afstand  50 km 

Duur Hele dag 



Route  Zie Gidsje Geopfade;  

 Geoparkkaart 1 : 50.000 (daar staan de geotoopnummers op maar die staan 
ook in het gidsje Geopfade) 

Informatie  Gidsje Geopfade, tocht nummer 1 
 Je fietst langs 9 geosites waar infopanelen staan; die staan (deels?) ook in het 

Geopfadegidsje. 
 Er is waarschijnlijk geen tijd om alle geotopen uitvoerig te bekijken; ve-

le worden later in de week bezocht. 
 De fietstocht gaat door de dalingsgebieden rond het Kyffhäusergebirge-

gebergte. Deze gebieden zijn gezakt door uitloging van vooral zoutgesteentes 
in de ondergrond. 

 Het Kyffhäusergebirge-gebergte is een soort lessenaar: het noordelijke deel – 
dat ± 300m boven zijn omgeving uit steekt – is hoger dan het zuidelijke deel. 
Hierdoor dagzomen er – erosie! – in het noordelijke deel veel oudere gesteen-
tes dan in het zuidelijke deel. 

 De dalen zijn opgevuld met erosiemateriaal van het Kyffhäusergebirge vooral 
uit de ijstijden. 

 In de dalen stromen rivieren; ze zijn nat/ moerassig waardoor er veel vogels 
zijn. 

Opmerking  De fietsen van Seecamping Kelbra zijn abominabel d.w.z. de ‘gewone’ fietsen. 
Mountainbikes hebben we niet geprobeerd. 

 

 
                                                                                                                         Burgruine Kyffhäuser vanaf fietspad  

Sfeerverslag van de fietstocht op maandag 18 juli rond Kyffhäusen 

Om 9.45 trapten het 6 mensen sterke equipe de pedalen in voor een rondje om het Kyffhäuser Ge-
birge; de kleine Harz, van ca. 50 km.  
Het fietstourniquet richting stuwdam bleek op sommigen een grote aantrekkingskracht te hebben.  



Gezwind ging het voor de wind over de Goldene Aue tussen de goudgele korenvelden door, hier en 
daar ontsiert door aspecifieke graancirkels, met uitzicht op het Kyffhäuser Denkmal.  
Aan weerszijden van het fietspad waren rijk versierde bermen te zien. Van o.a. donzige klis, sikkel-
kruid, kompassla en stinkende balote, regelmatig opgefleurd door klaprozen.  
De eerste abrupte stop had een lekke band van één van de huurfietsen als oorzaak. IJverige klussers 
pakten het karwei doortastend aan terwijl anderen de gelegenheid te baat namen om de vegetatie 
van dichtbij te kunnen bekijken.  
Door de overijverige zon waren de fietsroutestickers soms volledig onleesbaar geworden waardoor 
gedurende de hele tocht regelmatig een aantal kaartleesgeleerden met elkaar de juiste route vast-
stelden.  
Sommige korenvelden waren getooid met een zwarte waas van uitgedroogde raket.  
Met het Kyffhäuser Gebirge gedurende de hele tocht aan de rechterhand ontwaarden we aan de 
linkerhand zowaar vulkanen, enorme afvalhopen van opgestapeld puin afkomstig van o.a. de koper-
schaliewinning. 
Bij de picknickplaatsen werd aangegeven dat deze bestemd zijn voor mensen die verstandig omgaan 
met hun afval en dat ze voor alle andere mensen verboden zijn.  
Onderweg was het overigens goed kersen eten. Van zwarte kers tot morille. Vrij beschikbaar op de 
Streuobstwiesen of in de Streuobststrassen, met allerhande fruitbomen, voor de vroegere bevolking. 
Via Sittendorf naar Tellida waar de koffie genoten werd. Door sommige op een terras om ijverig uit te 
zoeken wat er precies gezien was onderweg. Door andere net buiten het dorp, zittend op een stuk 
puin, met een donzige klis in de rug en uitzicht op het patchwork landschap tegen de heuvels aan.  
Opnieuw was er een onverwachte tussenstop doordat een andere huurfiets zonodig een schroefje 
over de fietsband moest laten schuren. De technici onder ons knutselden met touwtjes, rubbertjes 
en knopen een constructie die een schroef overbodig maakte om het spatbord vast te houden. 
Een nieuwe fiets is wennen natuurlijk. Die voelt en reageert anders, wat af en toe een kleine duike-
ling tot gevolg had.  
In Udersleben stonden we oog in oog met een 20 meter lange heksenbezem. De grootste van de 
wereld. De heks was gek genoeg gevlogen.  
De lunch werd genuttigd in een botanisch park in Bad Frankenhausen onder de paraplu van een 
boomhazelaar wiens vruchten toch erg veel lijken op een rozengal.  
Later keken we vanaf de Diamenten Aue op het Kyffhäuser Gebirge. Het verschil van beide Auen 
hebben wij niet kunnen ontdekken. Wel werden we hier getrakteerd op enkele spetters regen.  
Wat je alleen vanaf de Diamante Aue kon zien was het dorre, steppeachtige, kale, grillige gips-
karstlandschap. Zo droog omdat al het vocht door de enorme poreuze laag in no time diep in aarde 
verdwijnt. Bovendien lost ook het gips in de bovenlagen onder invloed van de zure regen op.  
Het buiten gebruik raken van de trein leverde ook hier dit mooie vlakke fietspad op.  
Dat er gedurende de fietstocht geen gewonden zijn gevallen mag een wonder heten aangezien een 
kettingbotsing af en toe maar met moeite te vermijden was als iemand in zijn/haar enthousiasme vol 
in de remmen ging.  
Rondom het bord van "de burcht zonder ridder" bleek een wereld aan bijzondere planten zich te 
presenteren. Zie hiervoor het plantenverslag.  
Harde föhnachtige windvlagen vroegen af en toe wat extra trapspierinspanning.  
Voor de snoepers onder ons was er nog een kersenbomenstop. Hier had zich ook een groep klein 
geaderde witjes bij een plasje op het zandpad voor een smulfestijn verzameld. Net als een groepje 
blauwtjes.  
Met nog enkele kilometers te gaan over het drukke en hete asfalt, stonden gipsrotsen prachtig te 
pronken en Leny betrad eindelijk het perm.  
Als afsluiter werden we getrakteerd op een kuitenbijter van de eerste orde met als bonus een zoe-
vende tocht naar beneden met een snelheid van 43 km per uur en uitzicht op de Stausee en de cam-
ping.  
Duur 7 uur.  
 



 
                                                                                                                                                                Gert bij Kahlerberg (gips)  

 

9.3 Maandag: Solwiesen bij Kelbra Talsperre 

Onderwerp  Planten: zoutvegetatie (Solwiesen); kruipexcursie 

 en vogels (?);  
Hoe ver en hoe 
kom je er? 

 ± 1km west van camping aan Kelbra Stausee  

 Vanaf de camping langs Numburg waar waar wandelroute begint over Solwie-
sen 

 Lopen 

Start en  
Wandelroute 

 Zie topokaart Südliches Harzvorland 

Duur  Halve dag 
Materiaal  Topokaart Südliches Harzvorland / Naturparkkaart  
Informatie Planten 

 Bij Numburg (ornithologisch infocentrum) zijn zoutbronnen met zoutvegetatie. 
Restant van veel groter gebied dat onder water Kelbra Stausee is verdwenen 
en waarin 42 soorten zoutplanten voorkwamen. Deze Solwiesen worden be-
weid door Heckrunderen en Koniks. 

 Nu nog 24 soorten als Zulte, Melkkruid en Aardbeiklaver.  
Vogels 

 Zuidzijde Kelbra Talsperre, vlakbij een camping : kijkhut kraanvogels in trektijd 
+ biedt onderdak aan vleermuizen.  

 Wat is er nu te zien? Eenden, fuut, geoorde fuut +Bruine Kiekendief, Zilverrei-
ger? Kleine zangvogels in struikgewas en rietzomen? 

 Mobiele kijkhut: bel 034671/51415 

 Broedvogels als Watersnip, kwartelkoning en Kievit 



 Bij het Naturschutzzentrum Numburg zijn enkele grotten waaronder de Num-
burghöhle, een onopvallende g rot. In’88 zakte de karstwaterspiegel tussen 
Kelbra en en Auleben vele meters doordat de Kupferschieferwinning bij San-
gershausen (± 15 km stroomafwaarts) een afvoer in het gesteente had veroor-
zaakt waardoor heel veel water weg zakte. Toen bleek de Numburggrot in ver-
band te staan met zalen groter dan de Barbarossahöhle. Dat alles is nu weer 
onder water zodat de Barbarossahöhle weer de grootste toeristisch toeganke-
lijke gipsgrot is. 

Tip  Er kan een afspraak gemaakt worden met Helga Bauersfeld van Förderverein 
Numburg . Tel. 034651 / 499876 of Sarah_bauersfeld@web.de. Förderverein 
Numburg is een door vrijwilligers gerunde natuurbeschermingsvereniging. Er 
zijn o.m. ornitologen, speleologen en vleermuisonderzoekers.  

 Zij heeft ons in 2016 een ochtend voorgelicht over de natuur rond Numburg en 
de natuurbeschermingsactiviteiten van de Förderverein. Ook hebben wij ’s 
avonds naar het uitvliegen van de vleermuizen gekeken. 

 
 

9.4 Dinsdag: Naturschutszentrum Numburg 

 

Sfeerverslag van dinsdag 19 juli. 

Om 10.30 stond het hele kamp te trappelen voor het boswachtershuis oftewel Naturschutzstation in 
Numburg. De stevige vrouwelijke boswachter liet gelijk haar gezag gelden door in alle rust haar auto 
midden op de weg te parkeren, om een auto die dus op verboden terrein was aan, te houden. Voor-
dat ze bij de auto was had deze al het hazenpad van de terugweg genomen. De struise dame had 
ondertussen wel het kenteken in zich opgenomen, zodat deze varensgast een boete van 150 € tege-
moet kan zien. Ook tijdens de lezing verontschuldigde ze zich even om deze exercitie te herhalen.  
Bevlogen vertelde ze over het ontstaan van het meer en de flora en fauna die te zien is in de streek 
waar ze is opgegroeid. Maar die door het stuwmeer heel erg veranderd is. Zie de waarnemingsver-
slagen. Vermeldingswaard is dat er 12 vleermuizensoorten in orde van grootte van 1500 stuks in en 
rond het boswachtershuis overnachten. 
Onlangs zat ze oog in oog met één van de 2 lynxen uit de omgeving, die boven het huis voorbij liep.  
Ze hoopt dat binnenkort de wolf zich ook weer aankondigt en de remedie tegen wolven is om 2 ezels 
tussen de kudde te laten lopen. Waar maken de boeren zich druk om? 
Speciaal genoemd werd de lavetera thuringia die alleen hier groeit en zout nodig heeft dat hier op 
verschillende plaatsen aan de oppervlakte komt.  
Waar de boswachter al lang tegen vecht is het niet meer verlagen van de waterstand in septem-
ber/oktober. Vroeger werd dit speciaal gedaan om trekvogels een opvetplek te geven richting zuiden, 
waaronder kraanvogels.  
Het huis biedt regelmatig plaats aan o.a. ornithologen, geologen en onderwatergeologen. Dit laatste 
omdat vele grotten onder water staan. Er is hier in de grotten zelfs een verticale zandsteenlaag in 
tegenstelling tot horizontale lagen die gebruikelijk zijn. Al dit, veelal ook wetenschappelijke, werk 
gebeurd op vrijwillige basis. Er werd na oploop dan ook gul bijgedragen aan de Spendenbus.  
Een flesje water tappen uit de kraan bij de wc leverde een 1,5 literfles mineraalwater op aangezien 
de kranen in het gebouw zout water geven! 
De koffie werd op het terrein genuttigd met uitzicht over de Stausee waarbij we werden omringd 
door vrolijk fladderende vlinders waaronder de keizersmantel.  
Helaas werd er geen eenduidige afspraak gemaakt over het beginpunt van de middagexcursie maar 
met zoveel verstandige en meedenkende mensen loste zich dat zichzelf weer op.  
De colonne met 4 auto's bereikte 's middags veilig het startpunt van het Kyffhäuser Denkmal waar 
nog wel 2 euro parkeergeld gedokt moest worden. De aftrap van de geopfad Kyffhäuser-Denkmal 
gebeurde middels het gezamenlijk zingen van een lied waarvan de tekst op een bord stond.  

mailto:Sarah_bauersfeld@web.de


De tocht omhoog per fiets bleek meer tijd in beslag genomen te hebben dan gepland. De ijverige 
fietser kon zich dan ook pas op de Unterburg weer bij het gezelschap voegen. Waar vervolgens ook 
de theepot ter hand genomen werd.  
Tijdens de geheel verzorgde rondleiding werden de wetenswaardigheden uitgelegd aan de hand van 
het informatieboekje. Met hier en daar een geologische aanvulling.  
De oude ruïne van Barbarossa was veelal verdwenen onder het struweel, behalve het monument dat 
door enkelen uit de groep werd beklommen terwijl anderen de terugtocht aanvaarden. Aan de voet 
van deze burcht groeiden heel passend groot heksenkruid en christoffelkruid. 
De ochtendexcursie duurde ca. 2,5 uur; De middagexcursie duurde ca. 3 uur. 
 

9.5 Dinsdag: Wandeling Burgruïne Kyffhäuser + Denkmal 

                    
                                                                                      Op Burgruine Kyffhäuser 

Onderwerp/ 
Te zien 

 Geschiedenis en geologie. Maar er is natuurlijk ook flora (loofbos) en fauna. 

 Uitzicht rondom – vooral ten noorden van – het KH-gebergte. 
Hoe kom je er?  Met de auto. Ligt namelijk op 460m, dus ± 300m hoger dan camping (Hoewel: 

de bron van de Kyffhäuser Oberburg is 176m diep; de bodem zou op de hoogte 
van de Goldene Aue liggen). Dus fietsen niet aan te bevelen.  

 Over B85 ca 10 km. 

 Via Tilleda L2292 + B85 ca 20 km. 
Start  Op NO-deel van het Kyffhäusergebirge staan Kyffhäuser Burgruïne + Denkmal. 

Van grote afstand te zien. 

 De wandeling start bij parkeerplaats zuid van de garage ten zuiden van de 
Burgruïne. 

Totale afstand  Wandeling is ca 3 km 

Duur Halve dag 

Heenweg  Zie Gidsje Geopfade nummer 2: start bij parkeerplaats zuid van de garage ten 
zuiden van de Burgruïne 

 + Geoparkkaart 1 :50.000 of Naturparkkaart 1 : 30.000. 

Informatie  Landschap: Het KH-gebergte is een soort lessenaar: het noordelijke deel – dat  
± 300m boven zijn omgeving uit steekt – is hoger dan het zuidelijke deel. Hier-
door dagzomen er – erosie! – in het noordelijke oudere gesteentes dan in het 
middelste en zuidelijkste deel.  



 We zijn hier in het middendeel - gezien in noord-zuidrichting – van het ge-
bergte. De ondergrond bestaat hier uit zandsteen, siltsteen (= fijne zand-
steen) en conglomeraat uit Boven-Carboon en Perm. Dat is molasse: eerste 
erosiemateriaal van het oprijzende Varistische gebergte.  

 De Burgruine biedt vanaf een 440 m hoge heuvel NO in Kyffhäuser Gebirge 
goed uitzicht over de omgeving. 

 Geologische info Burgruine +KH-denkmal:  
 Beide zijn van zandsteen – met veel veldspaat dus eigenlijk arkose - en 

conglomeraat uit Permocarboon.  
 De conglomeraten werden als molenstenen gebruikt.  
 In steengroeves rondom de Burgruine werden meterslange verkiezelde 

boomstammen van Dadoxylon schrollianum (een Araucaria-achtige) ge-
vonden die her en der tentoongesteld zijn. Deze soort wijst op een vochtig, 
warm klimaat destijds (358-296Ma) 

 De boomstammen zijn waarschijnlijk door noodweer geveld, bij slagregens 
verplaatst en heel snel onder sediment bedolven. Daarna verkiezeld waar-
bij de weefsels heel goed zijn geconserveerd. 

 Geschiedenis 
 Burgruine Kyffhäuser = 11e eeuwsche ‘ opvolger’ van Pfalz Tilleda.  
 Vanaf 1400 in onbruik geraakt → ruïne. 
 Bovenop de Oberburg van deze Reichsburg staat gedenkzuil Wilhelm I + 

Barbarossa. Dit gedenkteken is in 1890 -96 gebouwde door dezelfde archi-
tect – Bruno Schmitz – als het Kaiser Wilhelm Denkmal bij Porta Westfalica. 
Bij Porta Westfalica breekt de Weser tussen Wiehegebirge en Wesergebir-
ge door.  

 Voor bezoek KH Denkmal moet je 7,50 € entree betalen. 

Horeca  Er is horeca bij parkeerplaats west van de Burgruïne 

 

 
                                                                                                                                     Wilhelm II bovenop Burgruine  



 

9.6 Woensdag: Walderlebnispfad van Rothenburg naar  

Kyffhäuser Denkmal (halve dag) en terug via Kulperberg (hele dag) 

Onderwerp  Landschap, Planten (gemengd loofbos) en geologie 
Heenweg  Startpunt is 6-8 km van de camping maar minstens 200m hoger: dus met de 

auto 

Start  Startpunt is ruïne Rothenburg te vinden vanaf de B85 van Kelbra richting Bad 
Frankenhausen 

Duur Halve of hele dag  

Materiaal  Pdf Walderlebnispfad 

 Geoparkkaart: 50.000 (daar staan de geotoopnummers op)  
of 1:50.000 topokaart Südliches Harzvorland 

Informatie  De ruïne is van Permocarbonische zandsteen + conglomeraat maar staat op 
magmatische / metamorfe gesteentes ( hoornblende gabbro, doriet; bio-
tiet/plagioklaas gneiss + granietgangen) 

 Geotoop 1: twee steengroeves Steinbruch Obere Steinthal.  
o Vanaf parkeerplaats rechts langs Wanderhütte. Folgen Sie nun dem 

Weg links von der Schranke. Nach etwa 200 Metern erreichen Sie die 
beiden Steinbrüche, die einmalige Einblickeins Urgestein des Kyff-
häuser-Gebirges bieten. 

o Hier staan informatiebord 

 Geotoop 2 . Ook een steengroeve. Volg hiertoe het Walderlebnispfad (groene 
schuine balk) of de blauwe kruisen van het pad Eisenach Wernigerode) tot je 
aan je rechterhand een schuilhut ziet. Daartegenover – dus links – staat moet 
een soort xylofoon van boomtakken van verschillende lengte/ dikte (‘Klang-
intallation’. Volg vandaar de aanduiding ‘Steintal’ tot je na 50m het bord ‘Born-
tal’ ziet; volg die aanduiding over 300m tot de steengroeve. 

Vervolg daarna het Walderlebnispfad voor de wandeling (groene schuine balk) of 
de blauwe kruisen van het pad Eisenach Wernigerode) tot Kyffhäuser Denkmal = 4 
km. 

 Het is vooral een Erlebnis voor het gezin: Hoe zag het bos er vroeger uit; 

 Hoe meet je de hoogte van een boom etc. 

 Totaal ca 4 km. 

Route als je 
van Walder-
lebnis een hele 
dag maakt 

Het onderstaande is alleen van toepassing als je er van Walderlebnis een hele dag 
maakt. 
Totaal ca 10 km 

 Volg het Walderlebnispfad (groene schuine balk) of de blauwe kruisen van het 
pad Eisenach Wernigerode) tot Kyffhäuser Denkmal = 4 km 

 Vandaar de blauwe kruisen volgen in westelijke richting en vervolgens zuid tot 
aan de B85. 

 Dan twee mogelijkheden: Over de Kulpenberg of niet. 
o Over de Kulpenberg: B85 oversteken. Volg de met rode kegels gemar-

keerde wandelweg die afslaat naar het noorden,langs de Kulpenberg 
(met 471,3m de hoogste berg KH-gebergte; uitzicht!). Dan kom je over 
d Kulpen berg (??). Afdalend volg je de rode kegels terug naar ruïne 
Rothenburg.  

o Wil je niet over de Kulpenberg , dan volg dan niet de rode kegels maar 
loop over de B85 in noordelijke richting volgen en neem sla af naar 
rechts en keer over Rothenburgtrasse terug naar RB. 

 



 
                                                                                                                                                             Sittendorf vanaf Burgruine  

9.7 Woensdag: Kelbra Talsperre en Helmestausee, fietstocht 

Onderwerp  Vogels  
Hoe ver en 
hoe kom je er? 

 ± 18 (korter) of ± 20 (langer) kilometer lange fietstocht rond beide stuwmeren 

Duur  ¾ dag 
Materiaal  topokaart Südliches Harzvorland 1: 50.000 

 Folder Geopark Harz Braunschweigerland Ostfalen3, Landmarke 12, geotoop 13 

Route  Zie topokaart: Fiets naar westen over fietspad Harzvorland, langs Naturschutz-
gebiet Schlossberg, boven Auleben langs naar Heringen, dan oostwaarts rich-
ting Gorsbach. Daar twee mogelijkheden. 
 Neem het wandelpad zuidwaarts dwars door Helmestausee tot je weer op 

het fietspad Harzvorland bent. 
 Fiets door Gorsbach naar Berga waar je aan de westzijde het fietspad Har-

zvorland weer oppikt. 

Informatie Vogels 

 Zuidzijde Kelbra Talsperre, vlakbij een camping : kijkhut kraanvogels in trektijd 
+ biedt onderdak aan vleermuizen.  

 Wat is er nu te zien? Eenden, fuut, geoorde fuut +Bruine Kiekendief, Zilverrei-
ger? Kleine zangvogels in struikgewas en rietzomen? 

 Mobiele kijkhut: bel 034671/51415 

 Broedvogels als Watersnip, kwartelkoning en Kievit 

 Numburghöhle is een onopvallende g rot. In’88 zakte de karstwaterspiegel 
tussen Kelbra en en Auleben vele meters doordat de Kupferschieferwinning bij 

                                                             
3 Evt. te leen bij Leny Huitzing. 



Sangershausen (15 km stroomopwaarts) een afvoer in het gesteente had ver-
oorzaakt waardoor heel veel water weg zakte. Toen bleek de Numburggrot in 
verband te staan met zalen groter dan de Barbarossahöhle. Dat alles is nu weer 
onder water zodat de Barbarossahöhle weer de grootste toeristisch toeganke-
lijke gipsgrot is. 

 Over fietstpad Harzvorland kom je langs Naturschutzgebiet Schlossberg. Wat is 
daarvan te zien? 

 

Sfeerverslag woensdag 20 juli fietstocht rond de Stausee.  

Alvorens met 4 man sterk fietsend te vertrekken om 9.00 uur deed iemand nog even een bandencon-
trole. Alles ok. Aan de linkerkant van het sintelige fietspad rezen de stijle karstwanden op en aan de 
rechterkant lag de rimpelloze Stausee waarin het achterliggende landschap als met aquarelkleuren 
gespiegeld werd. Hier en daar ontsierd door wat watervogels.  
Direct langs het pad sprong de intens paarse kleur van de grote centaurie in het oog. Terwijl onder-
tussen een enkele raaf zich melde. Grauwe klauwieren zwierden af en toe als wollen bolletjes van 
struik naar struik. 
De koffie liet zich inschenken bij een informatiebord over de Solquelle am Solberg. Waarvan de met 
zout uitgeslagen steenpartijen de bewijzen waren. Onderwijl deed ook de wielewaal goed zijn best. 
De ruimten tussen de schuine overkappingen en de info borden waren versierd met vogelnestjes 
waaruit nu en dan klagelijke geluiden te horen waren.  
De 250 jaar oude taternlinde, genoemd naar de zigeuners, gaf ons welkome verkoeling op deze hete 
dag. De Solquelle stond zielig op een droogje maar de grafheuvels erboven lieten zich goed zien.  
Iemand was zo onder de indruk dat hij zijn rugzak maar voor gezien hield. Gelukkig was er een oplet-
tende teamgenoot.  
 
 

 
                                                                                                                      Donzige klitten langs pad naar Numburg  



De heuvels werden langzamerhand groener en in Auleben was het even zoeken naar het kasteel. Het 
Humboldt'sches Schloss was ook geen kasteeltje met torentjes maar een heel groot huis dat bestond 
uit een samenraapsel van gebouwen in verschillende bouwstijlen die tegen elkaar aangeplakt waren. 
De trapramen liepen evenwijdig aan de traprichting. 
Bij de viskwekerij ging een wakende jonge herder bijna uit zijn plaat omdat hij niet wist wat een fiets 
was. Nu waren er zelfs 4 van die enge dingen.  
In de schaduw van een boom werd aan de Helme de lunch gebruikt dit keer opgefleurd door de eu-
ropese kanarie. 
Gedurende de hele fietstocht werden we meer of minder begeleid door met name rode wouwen. 
Voor alle vogels, vlinders en planten wordt verwezen naar de waarnemingen lijsten.  
In de richting van Berga fietsend zag je grote schoenendozen achter elkaar tussen de goudgele ko-
renvelden doorschuiven.  
Een eindje in middag sloeg het noodlot toe. Een lekke band. Die pas na het 3e scheepsrecht zijn func-
tie weer kon uitoefenen terwijl hij ondertussen ook nog de trotse eigenaar was geworden van een 
nieuw ventiel.  
Op de stuwdam konden nog een geoorde fuut en enkele tapuiten gespot worden op deze zonnige, 
bloedhete dag. 
De duur van deze excursie was 5,5 uur. afstand 19 km 
 
 

Donderdag 21 juli: Gipskarstwandeling Süd Kyffhäuser 

 

Onderwerp  Landschap, geologie (Barbarossagrot) en planten 
Hoe kom je er?  Over B85 naar Bad Frankenhausen = ca 15 km of westelijk om het KH-gebergte 

over Steinthaleben.  

 Auto aanbevolen 
Start  In het noorden van Bad Frankenhausen (zie Geopfadegidsje blz. 60 of op kaartje 

pdf) 

Duur/lengte  Halve dag (6,5 km) voor korte rondwandeling 

 Hele dag (13 km) voor lange rondwandeling 
o Onderweg – na ca 10 km- kan de Barbarossagrot bezocht worden. 

 Een derde mogelijkheid is wandelen tot de Barbarossagrot (dus niet terug naar 
Bad Frankenhausen) en daar opgehaald worden (door de automobilisten van de 
korte rondwandeling). Ca 10 km.  

Materiaal  Pdf Geopfad SüdKyffhäuser 

 Of gidsje Geopfade : 60 e.v. 

 Geoparkkaart 1 : 50.000 

Route  Zie materiaal 
Informatie Landschap en Planten 

 De wandeling voert door beukenbossen en langs steile hellingen. 

 De korte en de lange wandeling volgen de eerste 3,5 km dezelfde route en ko-
men dan langs een – overigens onbemand - Naturparkstation waar je de natuur 
kunt ‘erleben’.  

o Hier staat o.a. een 7 m hoog geologische model (doorsnede) van het KH-
gebergte met alle voorkomende gesteentes. 

 Het gebied is een botanisch el dorado: 
 Eeuwenlang met schapen beweid 
 Planten afkomstig uit O. en ZO-Europa + M-zeegebied 
 Zelfs een ijstijdrelict dat nu de hoofdverspreiding in Siberië heeft! 
 Er zijn in dit gebied 777 soorten bloemplanten en varens waaronder 16 soor-



ten orchideeën. 
Geologie korte rondwandeling 

 Langs de Alte Saltstrasse, rechts (= west) van de weg ligt de grootste aard-
verschuiving van KH- gebirge: de Abtissinengrube 120 x 160m en 40m diep 
(zie pdf) 

Geologie lange rondwandeling 
Barbarossagrot (barbarossahoehle.de): 

 Is met 13.000m2 de grootste toeristisch ontsloten anhydriet (= CaSO4) / gips 
(=CaSO4+ H2O) grot in Europa. En dat is heel bijzonder want de meeste grotten 
zijn ontstaan in kalksteen (CaCO3). (Nee: Willem Wielemaker meldt een gebied in 
Spanje. Zie GEA 2014/1:7, de grootste zou in Oekraïne zijn.) 

 Open dagelijks van 1000- 1700 uur. 

 De temperatuur is altijd 9°C. Vest/jas mee dus. 
o Rondleidingen elk heel uur en duren een uur  
o Laatste rondleiding. Toegang 7,50. 
o Aanmelden alleen nodig bij groep vanaf 15 personen 

 Naast (Werraserie) gips/anhydriet/dolomiet is hier ook Kupferschiefer (koper-
houdend splijtbaar gesteente). 

 

 
                                                                                                                                                                      Ineke en Ruud op gipspad  

Sfeerverslag donderdag 21-7, een karstwanderung rond Südkyffhauser  

Aan de wandeling van 6,5 km met vertrek vanuit Bad Frankenhausen deden 12 personen mee. 2 
mensen hadden vanwege de nachtelijke herrie het kamp gedag gezegd. Allen vertrokken gezamenlijk 



met de auto’s ondanks dat de discussie nog niet afgesloten was. Deze mooie route door het afwisse-
lende glooiende landschap met diverse schakeringen van velden, korenvelden, bossages en rotsen 
hadden sommige vanuit de andere richting al eerder gefietst. 
Op het verzamelpunt aldaar waar eerst de blauwe kruisen gevolgd moesten worden en later de 
schuine groene balken ontstond wederom een discussie en dus vertraging. Om 10.00 werden einde-
lijk de eerste schreden richting de informatie borden gezet. 
Een hele diversiteit aan planten liet zich zien (zie plantenlijst) en maar weinig vogels lieten zich ho-
ren.  
De gipsrotsen en de werking van het weer en de aardbodem daarop waren goed te bekijken. B.v. 
plooilagen, stinkschiefer, dolinen en regenslijtage. 
Met af en toe een regenspatje was het een wandeling door schaduwrijk bos op een bewolkte dag.  
Het natuurstation met minikruidentuintje en diverse speel/leerobjecten deed bij menigeen het kind 
in de mens weer boven komen.  
Tijdens de route waren afwisselend machtige vergezichten met uitzicht over het frisgroene laagland 
met achterliggend oplopend patchwork van korenvelden afgescheiden door bomenlinten, ruime 
donkere beukenbossen, geurige kruidenweiden, afgesleten rotsen, maar ook vele wortelkluiten van 
omgevallen bomen opgevuld met gips te bewonderen.  

 
                                                                                                                                     Ineke met Diamanten Aue op achtergrond  

Eindelijk werd de 1e orchis ontdekt en wel de bruinrode wespenorchis, als ook een aantal bremra-
pen. 
In een holle boom hing nog een elfenhangmatje van rag.  
Na 6,5 km splitste de groep zich wederom op, wederom met de nodige discussie, voor de lange en de 
korte wandeling.  
Duur 6 uur 
 



9.8 Vrijdag: Esperstedter Ried (= Rietland) 

Onderwerp  Vogels en (zout-)planten.  

 Is een Natura 2000-gebied vanwege zijn binnenlandse zoutvegetatie – die 
onder de Europese Flora-Fauna en Habitatrichtlijn valt - en zijn vogelwereld. 

Heenweg  Is ca 23 km van kamp verwijderd; aan de L1172 tussen Bad Frankenhausen en 
Espterstedt 

Start  Aan de L1172 tussen Bad Frankenhausen en Espterstedt is een parkeerplaats  
Duur Hele dag 

Route ter 
plaatse 

 Je kunt erom fietsen: 3 x 2 km. Het beste lijkt met de auto en fiets meenemen.  

 Je kunt eromheen fietsen en er lopen paden doorheen.  

 Er is/ zijn(diverse?) vogelkijkhutten.  

 Topokaart 1: 50.000 (staat net nog rechtsonder) of Naturparkkaart 1:33000 

Informatie Landschap 

 Ligt zuid van Bad Frankenstein in Diamanten Aue tussen Esperstedt, Seehau-
sen + Oldisleben.  

 Is een van de grootste Binnensalzstellen van Duitsland: een 500 ha grote af-
voerloze laagte; ontstaan door uitloging van 300m dieper gelegen zoutlagen. 

 Eeuwenlang een moeras/ rietvelden. Eind 19e eeuw drooggelegd. Sindsdien 
extensief beweid → soortenrijke vochtige weide/hooiland(?). Talrijke steltlo-
pers broed(d)en hier. Lees hieronder. 

Vogels 

 Aan de L1172 ligt een Vogelobservatietoren die per fiets/ te voet te bereiken 

 Meer dan 200 vogelsoorten vooral in trektijd en ‘s winters : kraanvogels, gan-
zen, eenden. Maar ook broedvogels als watersnip (Bekasinne) en kievit. Ver-
der komen voor rode wouw, bruine kiekendief, klapekster, grauwe gors, paap-
je, gele kwikstaaart ,blauwborst, Rietgors, Rietzanger en Grote karekiet en 
ooievaar. 

 Vogels vooral in de oostelijke plassen: dat is een Naturschutzgebiet (maar 
wordt ook voor recreatie gebruikt.) 

Planten 

 Opstijgende zout water + verdamping aan het maaiveld heeft de bodem verzilt 
waardoor er een zoutvegetatie is ontstaan die aan de kust doet denken. Er 
komen tot 35 soorten zoutplanten als de zeer zeldzame Kleinbloemige schor-
seneer (Scorzonera parviflora) en Dikbladige ganzenvoet (Ch. Botyroïdes) 

Geologie 

 Misschien ook iets te zien van (tertiaire) bruinkoollagen tussen Esperstedt en 
Steinthaleben. Tgv. hernieuwde opheffing KH-gebirge vanaf Boven-Krijt zijn 
verkiezelde boomstammen uit Perrmokarboon door rivieren in Tertiaire sedi-
menten in de zuidelijke dalen (bij Erperstedt in de Bruinkool) gespoeld. 

Tentoonstelling  In het regionaal museum Frankenhausen (in het kasteel: Schlosstrasse 13 - +49 
34671 62086) is een tt over de bijzondere zoutvegetatie en de vogels van het 
ER. 

 Geopend woensdag – zondag van 10.00 – 17.00 uur. 

 

Sfeerverslag vrijdag 22 juli, excursie naar het Esperstedter Ried.  

Een gebied met maar liefst 777 planten volgens de boekjes. 
Geheel onverwachts vertrokken er iets na 10.00 één auto en een camperbusje met 4 fietsers richting 
Esperstedter Ried. Met 3 fietsen achterop de bus en eén in de auto. Langs de oprit naar het fietspad 
stond een omgekeerde amfoor met platte bodem van ca. 80 cm hoog van om elkaar heen gedraaid 
koren op een verder neergeslagen korenveld.  



Op de parkeerplaats werden we verwelkomd door prachtige hoge kogeldistels. 
Zodra de pedalen ingetrapt waren werd direct ook weer vol in de remmen gegaan. In het sluis ge-
deelte van de Solgraben was de beekoever versierd met sappige zeekraal. Van de weeromstuit zegen 
we neer onder een overkapte picknick plaats om koffie uit te gieten beschermd tegen de wel heel 
felle zon. Ook hier gaf het informatiebord uitgebreide en duidelijke informatie over het aanwezige 
landschap prijs. Een natte aanhanger met, naar het leek, net geoogste zeekraal reed door ons blik-
veld heen.  
Het fietspad over de voormalige spoorlijn werd aan de rechterzijde begrensd met een waarschijnlijk 
zilt stromend watertje. In strijd met de KNVV-regels is dit niet getest. Hierin groeiden waterkers en 
blauwe ereprijs uitbundig tussen de rietkragen.  
De volgende zijde van de grote rechthoekige route door het gebied was de plaats van delict van een 
pruimendiefstal. Zo'n rijkelijk gevulde Streuobstalllee is lastig te weerstaan als het fruit rijp is. Het 
wilde ridderspoor fleurde de akkers langs de randen op.  
De goudkleurige hoge vergezichten over de groene sappige vlakte werden vertroebeld door trillende 
hete opstijgende lucht.  
Het plaatsje Seehausen, met de vrolijke in verschillende kleuren geschilderde huizen in de huisjes-
blokken, werd doorstoken. 
De lunch liet zich prima smaken onder de bescherming van een overdekte picknick plaats opgeluis-
terd door het vrolijke gekwaak van kikkers in een bijzonder waterwerksysteem, dat op verschillend 
plaatsen te zien was maar waarvan de gebruiksaanwijzing helaas zoek was. 5 of 6 muren achterelkaar 
die dwars in de sloot gebouwd waren met uitsparingen die versprongen. Dus in de eerste muur de 
uitsparing links, in de volgende in het midden, en zo verder.  
De volgende rechte zijde van de route zijde bestond uit een prima begaanbaar graspad. Hier moest 
een pruimendief het bezuren en kon nog maar net de broek schoonhouden. 
Een zand/grindwinningsplas was het toneel voor vele libellen. Omdat het er verboden was te zwem-
men in dit natuurgebied was dit het signaal om het juist te doen, net als het varen met een rubber-
boot. In een nog grotere afgravingsplas liepen een nijlgans, een bergeend, wat aalscholvers en enkele 
reigers over de cakewalk. 
Ook Esperstedt is net als bijna alle dorpjes hier opgeleukt met een barokke kerktoren.  
Bij het startpunt teruggekomen kregen we van een beteuterde visser een demonstratie van hoe je 
kikkers met een hengel kunt vangen. 
Als laatste werden de korenvelden door machtige combines gekortwiekt. 
Hierna ging ieders zijns weegs. 2 fietsers fietsten de 30 km terug. 
Lengte 12 km; duur 5 uur 
 

9.9 Ochsenburg: een botanisch eldorado 

 

Onderwerp/ 
Te zien 

 Planten van het gipskarstlandschap 

Hoe ver en hoe 
kom je er? 

 De heuvel Ochsenburg ligt in het zuidwesten van het KH-gebergte, ca 1,5 km 
van Steinthaleben en ± 7 km van de camping. Zie topokaart 

Lengte Zelf te bepalen (kruipexcursie) 

Duur  Halve dag 

 Of hele dag als je via Habichtstal en Ziegelhüttental doorloopt naar de 
Gesteinsgarten op het Rathsfeld. Zie voor Gesteinsgarten info het gidsje 
Geopfade blz. 52 e.v. 

Materiaal Topokaart of Naturpark- / Geoparkkaart 

Informatie  Als onderdeel van het gipskarstlandschap Zuid KH is het gebied maar is een 
botanisch el dorado. 
 Eeuwenlang met schapen beweid 
 Planten uit Planten afkomstig uit O. en ZO-Europa + M-zeegebied 



 Zelfs een ijstijdrelict dat nu de hoofdverspreiding in Siberië heeft! 
 Er zijn 7774 soorten bloemplanten – waaronder 16 soorten orchideeën 

en varens. 
 Enkele voorbeelden: 

 Adonis vernalis = Voorjaarsadonis 
 Kyffhäuser Federgras = Stipa ??. Het gaat om drie soorten 
 Queller = Zeekraal (Schmeil-Fitchen 1993: alleen S. europea) 
 Dictam = Dictamnus albus = Vuurwerkplant, een struik uit familie Ruta-

ceae. 
 Gewöhnliches Nadelröschen = Fumana procumbens = Dwergzonneroos-

je 
 Violette Schwarzwurzel = Scorzonera purpurea = Violette schorseneer. 

Geologie 

 Als je via Habichtstal en Ziegelhüttental doorloopt naar de Gesteinsgarten 
gaat het pad omhoog. Dan passeer je 2 groeves van Permocarbonisch zand-
steen/ siltsteen. Dat gesteente is ouder dan het Zechsteingips. Dat laatste 
gesteente heeft op het Permocarbonisch zandsteen/ siltsteen gelegen maar 
is als gevolg van de opheffing door erosie hier verdwenen. 

 

 
                                                                                                                                                      Suze bij Permocarbonische groeve  

9.10 Zaterdag: Rondwandeling vanaf de camping 

 

Sfeerverslag excursie zaterdag 23 juli Gele kruisjesrondwandeling  

                                                             
4 ’t Kan ook zijn dat dit voor het gipskarstlandschap Zuid KH als geheel geldt. 



Een wandeling vanaf het boswachtershuis vanaf de camping van ca. 10 km duur 4,5 uur. 
Omdat de convo-tent zich heerlijk had laten drogen in de zon werd deze eerste afgebroken en opge-
ruimd. De noeste werkers smachten naar koffie dus vertrok het 10 mens sterke convooi pas na 1/2 
11. Waaronder sommige dorstige equipegasten die niet begrepen hadden dat dit de koffiepauze was.  
Een windvlaag onder een luifel zorgde voor een voltreffer van een tentstok op het hoofd van een 
koffiedrinkster. Gelukkig was de schrik groter dan de schade.  
De route langs het meer werd gedurende voortdurend opgeluisterd door een melange van vrolijk 
fladderende vlinders. Van dambordjes tot distelvlinders. Een fluweelboom stond prachtig met zijn 
rode kaarsen te pronken. 
Het oplopende pad haaks op deze weg toonde de loop van een voormalige ijsbedding, nu in gebruik 
als bouwland.  
Akkerplanten als kattendoorn, beemdkroon, duifkruid en sikkelgoudscherm en heerlijke lonkende 
kersen die te hoog hingen lieten zich bewonderen.  
Het lommerrijk laantje met bladerdak dat volgde was een heerlijke koele afwisseling van de verder 
door open veld voerende wandeling in het drukkende atmosfeer. De stenen langs de randen waren 
hier bedekt met sponsen van mos. 
De broodjes lieten zich heerlijk smaken in de schaduw van de overdekte picknickplaats met uitzicht 
over het bekende patchwork. 
Vanaf hier volgde een éénmansequipe de route die door het dorpje Badra ging langs een kerk van 
rode zandsteen met een groot 4-kant grondoppervlak en 2 verdiepingen hoog, waar de barokke to-
ren midden op geplaatst was. Het mocht zich helaas niet van binnen laten bekijken.  
Verder door de velden naar de Teufelskanzel. Een bankje met fenomenaal uitzicht over de visvijvers 
riep om plaats te nemen en te genieten van dit natuurschoon. Wie kan zoiets weigeren.  
De Teufelskanzel had zich zo goed verstopt dat hij niet te vinden was. Wel lonkte de doline achter het 
bankje. 
Na de bloemrijke weide verdween het pad het struweel in. Grotendeels door kleine, met bladertapijt 
bedekte, uitgeholde paadjes die af en toe wat weg hadden van hindernisbanen. Omgevallen boom-
stammen dwars over de weg of hele boomkruinen waren geen uitzondering. Toch was het pad goed 
te vinden.  
 

 
                                                                            Schapen beheren bloemrijke weide  

De verrassing was groot toen het struweel ophield en een steile karstrots opdoemde. Tussen 2 aflo-
pende ruggen door was het een makkelijke gang almaar naar beneden om boven de schaapskudde 
langs uit te komen en te eindigen naast het stuk muur met de deur vlakbij het boswachtershuis. 



 

10 Alternatieve excursies, die wel voorbereid, maar niet uitgevoerd zijn. 

10.1 Rundwanderwege im Alten Stolberg  

Onderwerp  Kruipexcursie: geologie en planten 

 Is onderdeel van Biosfeerreserrvaat Gipskarstlandschap Zuidelijke Harz 
Heenweg  Zie wegenkaart/ topokaart 1 : 50.000 

Start  Parkplatz bij Waldhotel Kalkhütte langs Karstwanderweg in Naturschutzgebiet 
Alter Stolberg 

Duur /lengte  Halve dag, kruipexursie. Ter keuze (zie pdf) 
o Korte wandeling ca 4 km 
o Lange wandeling ca 7,5 km 

 Kan met Schauhhöhle Heimkehle tot hele dag gecombineerd 
Materiaal  Der Harz und Kyffhäuser Wander- und Freizeitkarte 1 : 50.000 

 Of Topokaart südliches Harzvorland 1 : 50.000 

 Pdf Rundwanderwege im Alten Stolberg 

 Folder Geopark HBO, Landmarke 7, geotoop 7 

Informatie  Natuurgebied Alter Stolberg is een karstgebied met veel sinkholes (verdwijnga-
ten)en andere karstverschijnselen. Is onderdeel van Karstwanderweg. 

 Botanisch bijzonder divers . Is namelijk ook onderdeel van Biosfeerreservaat  
In het 100 km lange (oost- west) en enkele kilometers brede (noord – zuid) bio-
sfeerreservaat Gipskarstlandschap Zuidelijke Harz komen de volgende habitattypen 
voor:  

 4030 = droge heiden 

 6130 = graslanden met zware metalen 

 6210 = kalkgraslanden 

 6510 = Glanshaver en vossenstaarthooilanden 

 9110 = veldbies- en beukenbossen 

 9130 = eiken -haagbeukenbos 
 

10.2 Bad Frankenhausen: Schlachtberg, Panoramamuseum, geopfad zoutwinning etc 

Onderwerp/ 
Te zien 

 (Cultuur) geschiedenis en geologie 

 Zeer belangrijke gebeurtenis uit de Duitse Geschiedenis: De Schlachtberg, no 
van Bad Frankenhausen, is de plek waar de laatste, beslissende veldslag in de 
Boerenoorlog plaats vond. 

Afstand tot 
camping  

 Ca 17 km 

Hoe kom je er?  Over de B85 per auto over de B85 = ca 18 km 

 Of per fiets langs de zuidwest- en zuidzijde van KH-gebergte. Vetrekt in zw 
richting. Zie kaart van Naturpark 1: 33.000 (of andere topokaart) 

Materiaal  Voor de fietsers: Zie kaart van Naturpark 1: 33.000 (of andere topokaart) 

 Gidsje Geopfade voor de zoutwandeling 
Duur ¾ tot hele dag 

Informatie  Als gevolg van langdurige onderdrukking kwamen in grote deel van midden en 
zuid-Duitsland kwamen de boeren in opstand tegen de landheren en de kerk - 
zowel rk als Luthers. 

 Op een witte berg ten no van Bad Frankenhausen- vond in 1525 de laatste, 
beslissende veldslag in de Boerenoorlog plaats. Het 4000 man grote boerenle-
ger o.l.v. Thomas Münzer - priester/hervormer/ revolutionair werd verslagen. 



Er vielen duizenden doden; Münzer werd terechtgesteld. De berg heet sinds-
dien Schlachtberg; er staat nu een gedenkteken. 

 De veldslag is afgebeeld in het Panoramamuseum Bad Frankenhausen: Am 
Schlachtberg 9, Bad Frankenhausen. Geopend di-zo van 10.00 – 17.00 uur 

 In het regionaal museum Frankenhausen (in het kasteel: Schlosstrasse 13 - +49 
34671 62086) is een tt over de bijzondere vegetatie (zout- + gipskarstvegeta-
tie) en de vogels van het Erpstedter Ried (zie andere dagexcursie). 

o Er is ook een afdeling regionale geologie met mineralen en fossielen.  
o Geopend woensdag – zondag van 10.00 – 17.00 uur. 

 

Verder t e zien 
in Bad Fran-
kenhausen 

 Bad F. dankt haar welvaart in de ME aan de zoutwinnerij/ - ziederij in de om-
geving. 

 Bij het regionaal museum (Schlosstrasse 13) start een 2 km lange wandeling 
die gewijd is aan de zoutwinning: Gidsje Geopfade: 64 e.v. 

 Om de zoutbronnen veilig te stellen werd al in de zesde eeuw een houten uit-
zichttoren gebouwd. Rond het jaar 1000 vervangen door de huidige Haus-
mannsturm die uit gipsblokken uit het zuidelijke KH-gebergte is gebouwd. 

 De toren van de Oberkirche staat 4 m uit het lood en dat is schever dan de 
toren van Pisa. Gebouwd van zandsteen en gipsblokken eind 14e eeuw tbv de 
eigenaren van de zoutmijnen en zoutwinning. Doordat in de ondergrond gips 
oplost, is de toren scheef gezakt. 

 Botanische tuin (inheemse planten): Zinkestrasse 06567 Bad Frankenhausen 

Rathsfelt: 
Steingarten 

 Onderweg van Kelbra over de B85 naar Frankenhausen passeer je Rathsfeld. 
Daar is een Steingarten (gidsje Geopfade : 52. Parkeerplaats/ Ingang ± 100m 
zuid van kruising B85 met de weg vanaf Steinthaleben. 

 

10.3 Barokdorp Bendeleben 

Onderwerp/ 
Te zien 

 Cultuur 

Hoe kom je er?  Bendeleben ligt ca 8 km zzo van Kelbra. 

 Per auto of met de fiets over Hüflerweg en K13 (zie topokaart) 

 Start bij kruising Schlosstrasse en Burgstrasse (Zie gidsje Geopfade : 84)  
Lengte wandeling 3,2 km 

Duur Halve dag, middag als je de orangerie wilt bezoeken 

Materiaal  Geoparkkaart of Topokaart  

 Gidsje Geopfade : 84 e.v. 
Informatie  Barok slot met park in Engelse landschapsstijl 

 Kruidentuin 

 Enige bewaard gebleven rococo orangerie in Duitsland. 
o Geopend ma- vrijdag 1500 – 1800 uur 
o Melden in toeristenbureau tegenover de orangerie 
o Telefoon +49 (0) 34671 554312 

 

10.4 Gipskarstwandeling oost van Questenberg 

Onderwerp  Uniek gipskarstlandschap: landschap, geologie en planten 

 Is onderdeel van Biosfeerreserrvaat Gipskarstlandschap Zuidelijke Harz 

Heenweg  De start is bij Questenberg ± 13 km noord van Kelbra. 

 Auto’s (of fietsen) 
Start  Parkeerplaats a/d zuidkant van Questenberg en west van de weg Questenberg 



- Wickerode 

Duur  Hele dag; 9,1 km 
Materiaal  Harzer Pflanzenwelt erleben, unterwegs im Natur- und Geopark : 29 ev. 

 Der Harz und Kyffhäuser Wander- und Freizeitkarte 1 : 50.000 

 Of Topokaart südliches Harzvorland 1 : 50.000 

Informatie In dit 100 km lange (oost- west) en enkele kilometers brede (noord – zuid) biosfeer-
reservaat komen de volgende habitattypen voor:  

 4030 = droge heiden 

 6130 = graslanden met zware metalen 

 6210 = kalkgraslanden 

 6510 = Glanshaver en vossenstaarthooilanden 

 9110 = veldbies- en beukenbossen 

 9130 = eiken -haagbeukenbos  

Route  Zie Harzer Pflanzenwelt erleben : 29. Let op dat je niet ook de oostelijke etappe 
doet! 

 

10.5 Kalimijn en geopfad Sondershausen 

 (niet op 23-24 juli) 

  toegang 22,50 euro!! 

 Voor de zekerheid tevoren bellen: 03632/ 655 280 

 Half uur tevoren aanwezig zijn, dus 10.30 uur of 13.30 uur 

Onderwerp/ 
Te zien 

 Geologie: zoutmijn uit Zechstein (Perm).  
 Erlebnisberwerk “Glück auf”: Kalimijnbouw untertage + übertage; 

 3 km NW van Sondershausen 
 Toeristeningang op + 200m; Je gaat vervolgens met een mijnlift naar 600 m 

diepte alwaar verder per open vrachtwagen 
 Gangenstelsel ter grootte met opp. van 20 NW-SE bij 5,5 km NE-ZW. 
 altijd 23° C; stevig schoeisel vereist 

Afstand tot 
camping  

16,5 km naar de start = Schachtstrasse 20, Sondershausen 

Hoe kom je er?  Per auto of fiets 
Materiaal  Geoparkkaart (of Topokaart 1:50.000) 

 Daarna Gidsje Geopfade, blz. 72 e.v. 

 Brief van Erlebnisberwerk “Glück auf”: 
Duur  Ter keuze: ½ of ¾ dag: Rondleidingen duren 2,5 uur en beginnen om 1100 e 

1400 uur  
 Dus als je er om 1100 bent en je kunt niet mee (groep is vol), dan reserveer 

je dat je om 1400 mee kan en doe je eerst de geologische wandeling uit 
Gidsje Geopfade, blz. 72 e.v.. Die wandeling is 2 (punten 1-4) of 3,5 (ook de 
punten 5 en 6) km. 

 

Informatie  http://www.erlebnisbergwerk.com 
 Biedt gesteenten Zechstein (Stassfurthserie) 
 Sinds 19e eeuw Kalimijn; sinds 2005 steenzout gewonnen. 
 Gangenstelsel met afmetingen van 20 NW-SE bij 5,5 km NE-ZW; ter grootte van 

stratenstelsel van stad Erfurth. 
 Toeristeningang op + 200m; Je gaat vervolgens met een mijnlift naar 600 m 

diepte alwaar verder per open vrachtwagen;  

http://www.erlebnisbergwerk.com/


 Te zien: wit steenzout en (donker)rood kalizout 
 Rondleidingen duren 2,5 uur en beginnen om 1100 e 1400 uur; niet op 23-24 

juli  
 toegang 22,50 euro 

o Tevoren bellen 03632/ 655 280  

o Niet duidelijk of dat nodig is.  

 Bezichtiging Feestzaal, concertzaal, roeiboottochtje op een ondergronds meer 
 
 

 

10.6 Karstwanderweg Südharz tussen Uftrungen en Questenberg (+ Heimkehle) 

Onderwerp  Geologie/ landschap en planten 
Hoe kom je 
er?  

 Auto / fiets: Uftrungen is ± 13 km noord van Kelbra a/d B85 

 Probleempje: het is 9 km, dus 18 retour. Dat is veel. Dus: 2 groepen. De een 
start in Uftrungen, de andere in Questenberg. Dan fietsen/ auto’s (+ sleutels!!) 
ruilen?? 

Start  Bij Uftrungen (zie topokaart) of bij Heimkehle als je wilt combineren (telefo-
nisch aanmelden bij 14 personen of meer; zie onderaan) 

Duur/ lengte  Hele dag; 9 km 
Route ter 
plaatse 

 Volg de markeringen van de Karstwanderweg: rode balk met een K erin.  

Informatie  In dit 100 km lange (oost- west) en enkele kilometers brede (noord – zuid) bio-
sfeerreservaat Süldliches Harzvorland komen de volgende habitattypen voor:  

 4030 = droge heiden 

 6130 = graslanden met zware metalen 

 6210 = kalkgraslanden 

 6510 = Glanshaver en vossenstaarthooilanden 

 9110 = veldbies- en beukenbossen 

 9130 = eiken -haagbeukenbos 

 Bij Uftrungen (eigenlijk al westelijker bij jAltem Stolberg) begint het spectacu-
lairste stukje van de (Gips)Karstwanderweg naar de gipskloof bij Questenberg  

 Je komt langs geosites 6? en 7 (beek verdwijnt in bodem) + 8 (albastknollen in 
sediment + gletsjermolens = kolkgaten) 

Materiaal  Topokaart Der Harz und Kyffhäuser 
 Folder Geopark HBO, Landmarke 12, 

Extra  Te combineren met Schauhhöhle Heimkehle? Ervoor of erna. 
 Schauhöhle Heimkehle (2 km lange gangen waarvan 750 m toegankelijk): An 

der Heimkehle 3, 06536, SüdHarz, OT Uftrungen. Telefoon: +49 (0) 34653 / 305 

 info@hoehle-heimkehle.de  

 Geopend di – zo van 10.00 – 17.00 uur; laatste rondleiding om 16.00 uur 

 Normalerweise finden Führungen statt um 10 Uhr, 11.30 Uhr, 13 Uhr, 
14.30 Uhr und 16 Uhr.  

 Mit einer Gruppe von 14 Personen empfehlen wir Ihnen, sich vorher an-
zumelden, da wir auch schon eine Menge anderer Anmeldungen haben. 

 

10.7 Kelbra Talsperre en Helmestausee 

Onderwerp  Vogels  

Hoe ver en 
hoe kom je er? 

 ± 2 km, lopen 

mailto:info@hoehle-heimkehle.de?subject=Anfrage%20die%20Webseite


Duur  halve dag 
Materiaal  Topokaart südliches Harzvorland 1 : 50.0000 

Informatie Vogels 

 In zuidoosthoek Kelbra-stausee, tussen Kelbra en deze Stausee bij de hoofd-
dam, staat een vogelkijktoren staan (voormalige transformatortoren) 

 Biedt ook broedgelegenheid biedt voor vogels en vleermuizen. 

 Plus onderdak voor amfibieën, reptielen + zoogdieren (‘Quartierhilfe’)  

 Biedt mooi uitzicht over Kelbra Stausee + Goldene Aue 

 Te zien: Eenden, fuut, geoorde fuut +Bruine Kiekendief, Zilverreiger? Kleine 
zangvogels in struikgewas en rietzomen? 

 

10.8 Königspfalz Tilleda 

Onderwerp/ 
Te zien 

 Duitse Geschiedenis 

Hoe kom je er?  Freilichtmuseum Königspfalz Tilleda 
Ernst-Thälmann-Strasse 4c 
06537 Kelbra OT Tilleda 
Tel. 034651/2923 

 Het ligt ca 9 km ten oosten van onze camping, aan de zuidwestelijke kant van 
Tilleda. Per auto of fiets over L 234.  

Opening + 
toegang 

 Hele jaar open van 10.00 – 18.00 uur 

 Kost 4 euro. 
Materiaal Topokaart 1:50.000 

Duur Halve dag. Zie ook onderaan de tabel. 

Informatie  Tilleda – gelegen aan de noordrand van het KH-gebergte - ligt samen met San-
gerhausen en Altstedt aan Strasse der Romantik en is één van de drie Pfalzen in 
deze omgeving. 

 Deze Königspfalz wordt in 972 eerste keer genoemd in archieven en is bruids-
geschenk van Otto II aan Theophanu uit Byzantium. 
 Zo’n 1000 jaar geleden reisde ‘de heersers’ rond door hun land om het te 

besturen. Daartoe waren er over hun gebied verspreid ettelijke verblijf-
plaatsen/ burchten: de pfalzen.  

 Laatste die er verbleef was Keizer Barbarossa. Die vond het niet goed ge-
noeg en liet de Kyffhäuser Burg bouwen in NO van KH-gebergte. 

 Het is nu een openluchtmuseum: op basis van heel goed bewaarde restanten is 
de Pfalz gereconstrueerd.  

 Geeft inzicht in het leven op een Pfalz in de ME. 
 

Extra  Als rondwandeling (gidsje Geopfade : 42 e.v.) te combineren met BurgruÏne + 
Denkmal Kyffhäuser tot een hele dag . 

 Start dan in Tilleda 

 

10.9 Merenlandschap tussen Sundhausen en Bielen 

Onderwerp  Vogels en (een beetje) geologie 

Hoe ver en 
hoe kom je er? 

 De meren liggen zuidoost van Nordhausen 

 Afstand tot camping een kleine 20 km; goed per fiets bereikbaar 

 Auto: waar parkeren? Bij camping in Bielen?? 
Start  Samen af te spreken: camping Bielen?? 
Duur ¾ dag 



Materiaal  Topokaart 1; 50.000 

 Folder GeoparkHBO, Landmark 7, Geosite 12 
Informatie  De meren liggen in de Goldene Aue zuidoost van Nordhausen en is zeer 

vruchtbaar gebied (naam) 

 Goldene Aue is een dalend gebied tussen zuidrand Harz, Kyffhäuser + Windlai-
te; daalt sinds Tertiair door oplossen Permische afzettingen als dolomiet, gips, 
kalksteen en anhydriet in de ondergrond. 

 In dit lage gebied vanaf 400.00 jaar geleden veel zand en grind van de Harz 
door smeltwater afgezet. Er is ook löss afgezet. 

 Oud cultuurlandschap: in 12e eeuw drooggelegd door Cisterciënzers. 

 Meren ontstaan door zand/grindwinning. 
Route  Zelf te bepalen 

 

10.10 Sangerhausen: kern van het oude Duitsland 

Landkreis Sangerhausen (SH ligt NO van KH -gebirge) is kerngebied van het 

eerste Duitse rijk en herbergt 3 Pfalzsteden:  Tilleda, Wallhausen + Allstedt  

 

Onderwerp/ 
Te zien 

 Cultuur: Historische Altstad 

 Spenglermuseum met o.m. enige volledig Mammoetskelet.  

 Landschap: in Spenglermuseum speciale tijdelijke tt over Goldene Aue 

 Planten: Europarosarium 
Afstand tot 
camping  

 25-26 km 

Hoe kom je er?  Auto (fiets) 

Materiaal  Topokaart Der Harz und Kyffhäuser 

 Folder Geopark Harz, Braunschweiger Land, Ostfalen. Landmarke 12 
Duur ¾ - hele dag 

Informatie  Landkreis Sangerhausen (SH ligt NO van KH-gebirge) is kerngebied van het eer-
ste Duitse rijk en herbergt 3 Pfalzsteden: Tilleda, Wallhausen + Allstedt (laatste 
2 van topokaart af) waarvan Tilleda het beste bewaard is en nu een open-
luchtmuseum is. 

 Sangerhausen, Allstedt, Tilleda + Wallhausen liggen a/d Strasse der Romantik 

  Een markant kenteken van de stad: de ‘Hohe Linde’ . Ten noorden van Sanger-
hausen ligt op een opp. van 12,6 ha een 150m hoge, spitse, kegel geheel be-
staande uit 15 miljoen ton nevengesteente (Zechsteinkalk, anhydriet + een 
beetje Koperschalie en steenzout) dat van 1955- 1990 uit de Müntzermijn 
kwam.  

 Spenglermuseum met enige volledige mammoetskelet . Verder: 
 Tt van 6000 jaar menselijke bewoning deze streek 
 Verder geologie,natuurkunde, paleontologie, Paleontologie, Mijnbouw + 

geschiedenis vd stad Sangerhausen 
 Open di-zondag 1300 – 1700 uur; Bahnhofstrasse 33; toegang 2 euro 
 Tot 18 september bijzondere tt ‘Die Goldene Aue , ein altes Culturland-

schaft’. 
 Europa rosarium, landschapspark met de belangrijkste rozenverzameling van 

de wereld.  
 Open dagelijks 9- 1900; toegang 2,5 euro; Rosengarten 2A 

 



 

10.11 Schauhhöhle Heimkehle  

Met 14 personen tevoren aanmelden! 

Onderwerp  Geologie  

Heenweg  B 85 en L 236; 13 km 
Start  An der Heimkehle 3, 06536, SüdHarz, OT Uftrungen.  

 Ca 13 km van de camping 

 Auto of fiets 

Duur  Halve dag: de rondleiding duurt een uur en kost 5,50 euro 

 Kan met rondwandeling Alten Stolberg tot hele dag gecombineerd worden. 
Materiaal  Topokaart 1 : 50.000 
Informatie  Schauhöhle Heimkehle is een gipsgrot: totaal 2 km lange gangen waarvan 750 

m toegankelijk 

 Geopend di – zo van 10.00 – 17.00 uur; laatste rondleiding om 16.00 uur 

 Normalerweise finden Führungen statt um 10 Uhr, 11.30 Uhr, 13 Uhr, 
14.30 Uhr und 16 Uhr.  

 Mit einer Gruppe von 14 Personen empfehlen wir Ihnen, sich vorher an-
zumelden, da wir auch schon eine Menge anderer Anmeldungen haben. 

  
  An der Heimkehle 3, 06536, SüdHarz, OT Uftrungen. Telefoon: +49 (0) 34653 / 

305 

 info@hoehle-heimkehle.de  
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11 Geologische termen verklaard 

 
Afzettingsgesteente = gesteente ontstaan uit erosiemateriaal dat van elders is aangevoerd bijv. door 

rivieren of wind 
Anhydriet = Calciumsulfaat (CaSO4) 
Conglomeraat = is een slecht gesorteerd gesteente bestaande uit grotere en kleinere stukken steen – 

bijv. zand en grind - in een fijnere matrix. 
Dagzomen = aan het daglicht treden van gesteentes 
Dieptegesteente: zie magmatisch gesteente 
Dolomiet = CaMg(CO3)2 = calciummagnesiumcarbonaat 
Evaporieten: gesteentes ontstaan door verdamping van zeewater 
Gips = anhydriet (zie boven) dat water heeft opgenomen 
Graniet = een dieptegesteente bestaande uit 3 typen mineralen: kwarts, veldspaat en glimmer (dat 

vergeet je nimmer). 
Kalizout = Kaliumchloride = KCl 
Kalk = calciumcarbonaat = CaCO3 
Kalksteen = gesteende bestaande uit kalk 
Karst: zie hoofdstukje 5.5.1 
Klei = kleine – kleiner dan 3 micron – platte plaatjes van een aluminiumsilicaat. 
Kleisteen: gesteente bestaande uit schots en scheef liggende kleiplaatjes.  
Kwarts = SiO2, siliciumdioxide. 
Magmatisch gesteente = gesteente ontstaan door stolling van magma. Dit kan diep in de aarde ge-

beurd zijn (= dieptegesteente) of aan het aardoppervlak (= uitvloeiingsgesteente bijv. lava). 
Metamorfe gesteentes = gesteente door omvorming van een magmatisch gesteente of een afzet-

tingsgesteente. Dat gebeurt wanneer deze gesteentes diep in de aarde geraken: o.i.v. toege-
nomen temperatuur en druk ontstaan dan nieuwe mineralen die loodrecht op de druk zijn 
gericht. 

Permocarbonisch: is een samentrekking van de geologische tijdperken Perm en Carboon (zie tabel)  
Schalie = is een kleisteen waarvan de mineralen – de kleiplaatjes – zich loodrecht op de druk hebben 

gericht. (Het is dus een metamorf gesteente). 
Schiefer = is een mijnbouwterm waarmee diverse gemakkelijk in platte plaatjes te splijten gesteentes 

wordt aangeduid. 
Sediment = afzettingsgesteente 
Silt = zijn heel fijne zandkorrels van 3 – 50 micron. 
Siltsteen = gesteente bestaande uit silt 
Steenzout = een gesteente bestaande uit keukenzout = NaCl  
Zand = fijne – van 2 mm tot 50 micron – korrels van kwarts  
Zandsteen: gesteente bestaande uit aan elkaar geplakte zandkorrels 
 


