
Hübichenstein
Het koraalrif in de Bergen

Zwaarte: gemiddeld. Route van 11 km. met hoogteverschillen, die enige conditie vraagt.
Let er wel op, dat langs de paden mogelijk aardspleten of uithollingen aanwezig zijn, die ontstaan zijn
door oude mijngangen en overwoekerd zijn.
Bewegwijzering: eenvoudig. Goed gemarkeerd en bewegwijzerd.
Hoogste punt: Iberg 563m.
Startpunt: Parkeerplaats Grunder Fälle  aan de B424 van Claustal-Zellerfeld; circa 4 km. voor Bad
Grund. Je kunt de wandeling met 6 km. inkorten, als je de parkeerplaats kiest voor de Iberger
druipsteengrotten of aan de Hübichenstein parkeert.
Duur: werkelijke duur 3-4 uur; de korte route ongeveer 2 uur.

Aan geologische bijzonderheden geen gebrek in de Harz. Veel van deze plekken in de geschiedenis
van de aarde werden als cultplaatsen gebruikt en door mythen verklaard. Dat geldt ook voor de
Hübichenstein bij Bad Grund. Deze rots hoort geologisch gezien tot een koraalrif, dat het hele gebied
van de Iberg omvat. Het rif is ontstaan in Devon, tussen de 418 en 359 miljoen jaar geleden, toen
Europa zuidelijk van de evenaar lag en nog een tropische zee was.

Een wandeling in de geschiedenis van de aarde. Tijdens een wandeling rond de Iberg dring je diep
door in de geheimen van het koraalrif. Het is wel uitkijken dat je hierbij niet te ver gaat, want door het
uitslijten zijn veel grotten en spleten ontstaan die wel tot 100 meter diep kunnen zijn. De Iberg is wat
dat betreft net een gatenkaas. Daarom is het belangrijk de paden niet te verlaten en ook niet over de
afrasteringen te klimmen die rond de ingangen van schachten zijn gezet.

De wandeling start bij de parkeerplaats Grunder Fälle  Op de route M1 loop je licht bergopwaarts door
het bos. Na 500m, daar waar de weg een knik naar links maakt, zie je een elzenbroekbos❶ met de
vochtige veengrond bedekt met lidsteng❷(weegbreefamilie), dat er als paardestaart uitziet maar tot
de zaadplanten behoort. In het verloop van de ruim slingerende weg kijk je uit op de plaats Bad
Grund.❸ Na 2 kilometer komen we op een open plek in het bos waar naar rechts een pad loopt dat
naar….Schweinebraten (gebraden varken en dit heet echt zo)❹ loopt. Het pad wordt smaller en windt
zich rond de bergwand door een respectabel beukenbos. Na 1,5 km. is de Schweinebraten bereikt.
En dat blijkt de markering van de kruising te zijn. De informatietafel vertelt het volgende verhaal:
De mijnwerkers die hier hun bivak hadden hoorden op een nacht dat er een everzwijn in de hete
groeve was gevallen, zodat ze de volgende dag het gebraden dier alleen nog hoefden te serveren.



Dit was een buitengewoon gelukkig toeval voor de zeer arme mijnwerkers, zodat deze ludieke naam
achter is gebleven. Vanaf de Schweinebraten loop je links bergafwaarts richting de Iberger
druipsteengrotten❺. Uiterst bezienswaardig deze grot met zijn stalagmieten;  stalactieten en
versteende waterval❻. Hier vind je ook de geschiedenis van Iberg en zijn geschiedenis als koraalrif.
Verder een tentoonstelling over de menselijke bewoners van de Iberg in de bronstijd, die hier als
oudste familie van de wereld wordt gepresenteerd. Bij de druipsteengrot steek je de B242 over en
wandelt verder via de König-Hübich-Route door het Teufelstal (duivelsdal) naar de Hübichenstein❽,
die ongeveer 2 kilometer verderop verschijnt. Deze rots naald is genoemd naar Koning Hübich❼, een
dwergenkoning die een ieder in de rots gevangen hield, die probeerde de rots te beklimmen. Met de
dertigjarige oorlog kwam er een eind aan dit koningsplezier toen de keizerlijke troepen de plek
gebruikten als trainingskamp  en ze verjoegen hiermee alle dwergen; gnomen en elfen. Sindsdien is de
45 meter hoge rots naald te beklimmen zonder enig gevaar. Vanaf 1897 wordt de top bewaakt door
een metalen adelaar❾ en er vindt jaarlijks met Walpurgis een groot nachtelijk feest plaats.❶⓿
Vanaf de Hübichenstein voert langs de B242 een bewegwijzerde weg naar de Albertturm❶❶, die de
563 meter hoge berg een kroon geeft. Aan de rand van de weg bevinden zich aardspleten; schachten en
gevolgen van aardverschuivingen . In de buurt van de Albertturm is een nieuw uitzichtpunt ontstaan
op de kalksteen ontginning op de Iberg. Het meer dan 100 meter sterke koraalrif levert  niet alleen stof
voor verhalen, maar ook waardevolle kalk, dat hier sinds 1938 gewonnen wordt. In de steengroeve
werden bij geologische opgravingen bewijzen gevonden voor de aanwezigheid van zo’n 50
middeleeuwse mijnbouwwerktuigen en een ijzersmelterij. De informatietafels informeren uitgebreid
over de geschiedenis van de mijnbouw in de Iberg en over de onderzoeksprojecten.
Vanaf de Albertturm❶❷ vervolgt de wandeling over de rijweg in de richting van Wildemann. Na
een halve kilometer buigt naar rechts een bospad die je weer naar de Schweinebraten brengt. Als je
gestart bent bij de druipsteengrot of de parkeerplaats Hübichenstein, dan kun je nu de afkorting kiezen.
Om vanaf deze kruising op het oorspronkelijke startpunt terug te komen neem je het pad richting
Taternplatz. Na 100 meter neem je de route links over de Brandflecker Weg (2,6 km.). Al vlug opent
zich een prachtig uitzicht op de legendarische Wurmberg, herkenbaar aan de springschans op zijn top.
Iets korter (2,2 km.) maar wel een stuk steiler is de route over de Spitziger Berg.
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