
Steinmühlental
Cultplaats uit het Atlantische tijdperk

Zwaarte: eenvoudige wandeling over boswegen en deels smalle, goed begaanbare paden.
Bewegwijzerd: borden Steinmühlental of Rothesütte volgen. Terug borden Braunsteinhaus volgen.
Hoogste punt: Giersberg 567m.
Startpunt: Parkeerplaats Braunsteinhaus;  afslag aan provinciale weg K2  Ilfeld-Appenrode.
Duur: 3 uur

Het vergeten dal. Het afgelegen Steinmühlental dankt zijn naam aan een molen en zijn ruige rotsen,
waar eens het molenrad draaide. Het gebouw bestaat al zo’n 100 jaar niet meer. De wandeling naar de
rots begint bij het Braunsteinhaus, vroeger het wielhuis van een mijn,vandaag de dag een keurig
restaurant. Vlakbij is de brede weg over de bosrijke bergrug naar het Steinmühlental. Na 2 km. bereik
je het dal met een weide, zo uit een prentenboek. Je houdt rechts aan richting Rotheshütte.
Je steekt de Fuhrbach (beek) over en de weg begint licht te stijgen. Plotseling opent zich het rots
massief” der Felsenkessel van de Steinmühle “ aan je blik. De steenmassa komt van beide kanten van
de bergwand naar voren als een poort naar een andere wereld. Onderzoeker van cultplaatsen professor
Siegfried Hermerding heeft in 1994 onderzoek gedaan op deze plek o.a. door een energiemeting met
de wichelroede. Hij beoordeelde de plek als een zeer oude krachtplaats. Tegenover de Goldborn, de
nog bestaande bron van de Steinmühle bevindt zich nog een halfronde rots, die volgens hem een ideale
plek voor rituelen zou zijn. De professor herkende in de vorm van de rotsen het gezicht van de rode
zon met een gesloten- en open oog, die de Germaanse voorjaarsgodin Ostara zou dienen.
Hij beschrijft het Steinmühlental als 50.000 jaar oude cultplaats uit het Atlantische tijdperk. Dit is tot
op heden niet door enig ander onderzoek bevestigd. Het is echter een bijzonder fascinerende plek met
grote aantrekkingskracht. En niet in de laatste plaats door het heerlijke boslandschap van de zuid-harz.
Ongeveer 500m achter de Steinmühlenrotsen bevindt zich een open plek met een grote esdoorn en van
hieruit brengt een zijweg je naar het uitzichtpunt  Giersberg. Terug volg je de wegwijzers richting
Braunsteinhaus. Het mooie pad bestaat uit een vochtige ondergrond en vraagt om waterdicht schoeisel.
Voor foto's zie hieronder
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