
Benneckenstein
Wandelen via de loipe naar Sophienhof; Een winterwandeling.

Zwaarte: gemiddeld. Winterwandelingen zijn anders. Hier telt elke kilometer dubbel, zelfs als het
wandelpad geprepareerd is. Onder goede omstandigheden (geen verse sneeuw) is de route
probleemloos te lopen. Voorwaarde is wel stevige wandelschoenen en warme kleding.
Bewegwijzering: eenvoudig. Probleemloos bij uitgezette loipes en goed gemarkeerd .
Hoogste punt: Vogelheerd 634m.
Startpunt: Parkeerplaats Waldschlössen of station Benneckenstein.
Duur: 4 uur.

Een wandeling door sneeuw en ijs was vroeger een gewaagde onderneming. Vandaag de dag benen we
van Benneckenstein naar Sophienhof langs vrije paden door een winters sprookjesbos. Ondanks goed
doorvoed zijn en een wintervaste uitrusting, een inspannende tocht. Voor de terugweg nemen we
zitting in een warme coupé van de stoomtrein.

Kou en sneeuw horen bij de Harz. Konden wandelaars eerder alleen sneeuwschoen wandelen in de
winter, dan zijn er nu geprepareerde wandelwegen genoeg te vinden, dankzij de sneeuwfrees, die niet
alleen de loipes uitzet, maar ook de wandelpaden. In de zomer is Benneckenstein een slaperig
Harzdorpje gelegen in geurige bergweiden en nu onder een dikke sneeuwdeken straalt het een
behaaglijke rust uit.

De winterwandeling begint bij zonsopgang bij café Waldschlösschen in Beneckenstein. Wie vanaf het
station komt moet eerst door het winterse dorp richting Rotheshütte lopen voorbij hotel Harzhaus. Je
pikt de Rothesütter Fussweg op en je loopt door de besneeuwde bossen. Ook al zijn de paden geruimd
dan loopt het toch zwaarder en langzamer, maar de heldere, zuivere lucht en de prachtige aanblik van
de met sneeuw bedekte reuzen van dennen laten je de alledaagse zorgen snel vergeten en de
inspanning loont de moeite. Bij de kruising Kälbertränke ga je rechtdoor tot de schuilhut bij de
Dambachwiesen. Daar loop je bergopwaarts tot de Kammweg, die je links over de Vogelheerd tot aan
het uitzichspunt Drei Länderblick blijft volgen. Achter het uitzichtpunt aan de Kammende, buig naar
links af en gaat bergafwaarts tot een bredere rijweg, waar je rechts gaat. Deze bosweg voert naar de
Stierbergteich (teich=vijver), vernoemd naar de nabij gelegen 602 meter hoge Stierberg. De ijsvlakte
knispert en de zon maakt duizend sneeuwkristallen als diamanten. Er is een schuilhut met droge
banken om even te zitten en te genieten van de stilte, waarin af en toe wat sneeuw van de hoge sparren
ploft. Een verstild genieten. Misschien een moment voor een hete chocolademelk, die je vast in je
dagrugzak mee hebt genomen. Zo niet, niet getreurd want Sophienhof is niet ver meer. Vanaf de
schuilhut ga je rechts bergopwaarts en neemt de tweede weg links die naar Sophienhof voert. Na



ongeveer 1 kilometer komt de weg Rotheshütte-Sophienhof in zicht, maar je blijft het wandelpad
volgen, dat langs de bosrand loopt. Aan je rechterhand ontvouwt zich een steeds groter wordende
sneeuwvlakte, daar bovenuit daken met rokende schoorstenen en het duurt niet lang of je hebt
Sophienhof bereikt. Vlak voor het dorp gaat er een weg linksaf die naar het station van de
Harzquerbahn loopt. Hier kun je de stoomtrein terug richting je startpunt nemen. Neem eerst nog een
heerlijke hete punch bij Gasthaus Brauner Hirsch
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