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Het Selketalpad
Het Selkedal te voet beleven, betekent van ongerepte natuur genieten, dorpjes met een
geschiedenis ontdekken en Harzer gastvrijheid ervaren. Het Selketalpad leidt u 67 km lang door de
prachtige omgeving van het riviertje de Selke in de Harz, van Stiege naar de Unesco-stad
Quedlinburg. De weg voert door stille bossen, langs glooiende weiden, over steil oplopende
berghellingen en grotendeels langs de Selke en de Selkespoorbaan, het meest romantische deel van
de Harzer smalspoorbanen.
Het startpunt van het Selketalpad is het station in Stiege. Via het beschermde natuurgebied “Oberes
Selketal” bereikt u Güntersberge en Straβberg. Verder gaat het richting station Silberhütte, langs de
Unterharzer Waldhof. Het volgende plaatsje is Alexisbad. Gedenkwaardige plaatsen en
uitzichtpunten laten u op de Klippen- en Pionierweg steeds weer iets nieuws, fascinerends en
historisch ontdekken. In Mӓgdesprung verlaat de Selkespoorbaan het dal, u blijft echter de loop van
de Selke volgen en u bereikt achter het Carlswerk van Mӓgdesprung het smalste deel van het dal met
een gemeten afstand van 15 meter tussen de rotsformaties. Langs de zuidelijke oever van de Selke
gaat het verder naar de Selkemühle. Het landschap wordt nu weidser en laat zich van zijn lieflijkste
kant zien. Over 8 km, zonder overig verkeer, voert de weg door het natuurgebied en kunt u genieten
van de bijzondere flora en fauna. Hier is een omweg naar Kasteel Falkenstein, het logo van het
Selketalpad, beslist de moeite waard. In Meisdorf verlaat u de Selke, als de weg naar Ballenstedt
voert. Het slotpark in Ballenstedt met zijn centrale waterpartijen in Italiaanse stijl nodigt uit om wat
langer te blijven. Langs de Harzrand gaat het nu verder naar Gernrode, waar u bij het “Osterteich”
weer op de Selkespoorbaan stuit. Via de Panoramaweg komt u in Bad Suderode en gaat het verder
richting Quarmbeck.
Voordat de slotberg van Quedlinburg met de hoog verheven stiftskerk in het blikveld verschijnt, kunt
u links de bizarre zandsteen rotsformaties van de Teufelsmauer (Duivelsmuur) bewonderen. Via het
Brühlpark en de Wordgarten bereikt u de binnenstad van Quedlinburg – het eindpunt van het
Selketalpad.
De beste wandeltijd is van april t/m oktober. Als het weer het toelaat, kan het pad ook in de andere
maanden gelopen worden. Parkeermogelijkheden zijn er bij station Stiege en bij de slotparkeerplaats
in Quedlinburg. De Selketaltrein kan u weer naar het uitgangspunt terugbrengen. Officiёle
wandelkaarten zijn in de boekhandel te koop en bij veel toeristenbureaus.
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Legenda
Selketalpad
Romaanse route
Gartentrӓume

UNESCO Werelderfgoed
Spoorbaan met station
Harzer smalspoorbaan met halte
Kerk
Slot, kasteel
Slotruïne, burcht
Vliegveld
Camping
Camperplaats

Afstand Stiege tot Quedlinburg

67km

Startpunt/einde

Stiege, 485m NAP/Quedlinburg, 125m NAP

Hoogste punt

500m NAP

Hoofdwegwijzers
“Selketal-Stieg”

metalen bordjes van de Harzclub met rode rand en opschrift

Kleine wegwijzers

bordjes met het silhouet van Kasteel Falkenstein

Bezienswaardigheden langs het Selketalpad
Links en rechts van het Selketalpad vertellen talrijke bezienswaarigheden over de geschiedenis van
deze streek. Kastelen en burchten, kerken en musea, parken en tuinen geven inzicht in de afgelopen
eeuwen. Meer informatie kunt u bij de plaatselijke toeristenbureaus krijgen.
Burchten en kastelen: slot Stiege, kasteelruïne Güntersburg , slot Harzgerode, kasteelruïne Anhalt
(bij Mӓgdesprung), kasteel Falkenstein (bij Pansfelde), slot Ballenstedt, slot Quedlinburg.
Kerken: kerk Hilfe Gottes (Stiege), St. Martini (Güntersberge), Bergmannskerk St. Christophorus
(Straβberg), St.Mariakerk (Harzgerode), Patronaatskerk (Meisdorf), kloosterkerk Ballenstedt,
stiftskerk St.Cyriacus (Gernrode), Oude dorpskerk (Bad Suderode), St.Servatius met domschat en
Wipertikerk (Quedlinburg).
Musea: Muizenvallen- en Curiositeitenmuseum (Güntersberge), de mijn Glasebach (Straβberg),
Waldhof Silberhütte, Carlswerk (Mӓgdesprung), Museumhof Meisdorf, Oude Lagere School, Harzer
Uurwerkfabriek (Gernrode), Stadsmusea, Lyonel-Feiniger-Galerie (Quedlinburg).

Parken en tuinen: landschapspark Degenershausen, slotpark Ballenstedt, Roseburg (Rieder),
Brühlpark, Abdijtuin (Quedlinburg).

Etappevoorstel
Ons voorstel is gebaseerd op een indeling in vier etappes. De weg kan echter ook individueel naar
iemands persoonlijke wensen gepland worden. Men kan in principe overal beginnen, ook de
wandelrichting is zelf te bepalen.
Etappe 1: Stiege – Alexisbad
Lengte: ca. 24km, looptijd: ca. 6,5 uur. Totale stijging: 218m / daling: 392m. Hoogte: max. 513m /
min.308m
Etappe 2: Alexisbad – Meisdorf
Lengte: ca. 21km, looptijd: ca. 6 uur. Totale stijging: 211m / daling: 331m. Hoogte: max. 385m / min.
186m
Etappe 3: Meisdorf – Bad Suderode
Lengte: ca. 17km, looptijd: ca. 4,5 uur. Totale stijging: 258m / daling: 240m. Hoogte: max. 305m /
min. 193m
Etappe 4: Bad Suderode – Quedlinburg
Lengte: ca. 10km, looptijd: ca. 3 uur. Totale stijging: 7m / daling: 87m. Hoogte: max. 202m / min.
122m
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Pakketreisaanbiedingen
Verwenweekend in Bad Suderode
Inhoud: 2 x logies+ ontbijt (halfpension tegen meerprijs), gastenkaart, ontspanningsmassage,
Cleopatrabad (voor haar) of kruidenbad (voor hem), 1 x toegang sauna of 2-uurskaart voor calciumsolebad (32®). Prijs: Vanaf € 116,- pp in 2-p.k. Aankomst vrijdag, vertrek zondag. Hele jaar door.
Meer informatie onder www.bad-suderode.de of onder telnr: 0049-39485-510

UNESCO-werelderfgoedstad Quedlinburg
Inhoud: 2 x logies+ ontbijt, 1 x 3-gangendiner, stadsrondleiding, stadsplattegrond, info-pakket,
reisgarantiebewijs. Prijs: vanaf €99,- in laagseizoen, vanaf €109,- in hoogseizoen, excl.
toeristenbelasting. Reservering: jan-mrt & nov is laagseizoen. Apr t/m okt en dec. is hoogseizoen.
Meer informatie onder: www.quedlinburg.de of onder telnr: 0049-3946-9056-24/25

Wandelen zonder bagage over het Selketalpad
5 dagen(4 overnachtingen)
Inhoud: 4 x logies+ ontbijt in 3-4 sterren hotels, 2 x diner, 3 x lunchpakket, 3 x bagagetransport, HSBtreinkaart QLB-Stiege, wandelkaart, reisgids QLB, infomateriaal en reisgarantiebewijs. Prijs: €299,- pp
in 2-p.k., €389,- in 1-p.k., excl plaatselijke toeristenbelasting. Reserveringen: apr t/m oktober.
Minimumaantal: 2 pers.
Meer informatie onder: www.quedlinburg.de of onder telnr: 0049-3946-9056-24/25
Wandelen zonder bagage over het Selketalpad
6 dagen ( 5 overnachtingen)
Inhoud: 5 x logies+ontbijt in pensions, gastenverblijf of middenklasse hotels, 3 x diner, 4 x
lunchpakket, 4 x bagagetransport, HSB-treinkaartje QLB-Stiege, wandelkaart, reisgids QLB,
infomateriaal, reisgarantiebewijs. Prijs: €359,- pp in 2-p.k.,€439,- in 1-p.k., excl. plaatselijke
toeristenbelasting. Reservering: apr t/m okt. Minimum aantal: 2 pers.
Meer informatie onder: www.quedlinburg.de of onder telnr: 0049-3946-9056-24/25
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Contact met de plaatsen langs het Selketalpad
Bad Suderode, Tel.039485/510, www.bad-suderode.de
Stijlvolle gastenhuizen met filigraan gesneden, houten balkons geven ook vandaag de dag nog een
zekere flair aan het calciumzout- geneeskrachtige kuuroord. De vele soorten kuur- en
wellnessmogelijkheden zorgen voor een goede ontspanning.
Ballenstedt, Tel. 039483/263, www.ballenstedt-information.de
De belangrijkste attracties van de stad van Albrecht de Beer zijn het slot en het tot de Gartentrӓume
van Saksen-Anhalt behorende slotpark. Het slottheater is het oudste nog in gebruik zijnde theater
van Saksen-Anhalt.

Falkenstein/Harz, Tel. 034743/96101, www.stadt-falkenstein-harz.de
In Meisdorf verlaat de Selke het dal. Hoog boven de rivier troont het kasteel Falkenstein. Het
Museumhof Meisdorf maakt een blik in het boerenleven van vroeger mogelijk.
Gernrode, Tel.039485/93022, www.gernrode.de
Beroemd is Gernrode vanwege zijn 1000 jaar oude stiftskerk St.Cyriacus. Andere aantrekkingspunten
zijn de Harzer klokkenfabriek met de grootste koekoeksklok en de grootste thermometer ter wereld.
Güntersberge, Tel. 39488/79373, www.guentersberge-harz.de
Güntersberge ligt idyllisch aan de bovenloop van de Selke. Verstopt in een bosrijk berglandschap
biedt het dorp met zijn heerlijke bergmeer ideale omstandigheden voor een ontspannen vakantie.
Harzgerode, Tel. 39484/7476703, www.harzgerode.de
De aan het Selketalpad gelegen dorpjes Straβberg, Silberhütte, Alexisbad en Mӓgdesprung bieden
naast een kijkje in de mijnbouw en de gietijzerkunst ook een blik in het ecosysteem van het bos.
Harzgerode zelf lokt bezoekers met zijn slot.
Stiege, Tel. 039459/71369, www.oberharzstadt.de
Kenmerken van Stiege zijn het voormalige jachtslot van de graaf van Regenstein-Blankenburg en de
kruisvormige houten kerk. Bij het station Stiege begint het Selketalpad.
Quedlinburg, Tel. 03946/9056-24 of 25, www.quedlinburg.de
In de Unesco-werelderfgoedstad vindt u Romaanse bouwkunst, vakwerkhuizen, villa’s uit de 2e helft
van de 19e eeuw en uit de Jugendstil, maar ook een levendig kunst- en cultuurmilieu in de historische
binnenstad rond de slotberg.

Geselecteerde overnachtingsadressen e.a.
Acron-Hotel Quedlinburg, Tel. 03946/77020, www.acron-quedlinburg.de
200m van de historische binnenstad. 64 kamers, kostenloze parkeerplaats, hotelbar met open haard.
Berghotel “Glück Auf” , Güntersberge, Tel.039488/301, www.berghotel-guentersberge.de
Het 45 kamers tellende huis met regionale keuken staat aan de rand van het plaatsje op de Heimberg
met blik over het Selkedal. Direct vanaf het hotel voeren wandelwegen in het heerlijke landschap van
de Selke.
Destilia Quitilinga, Quedlinburg, Tel.03946/525755, www.destilia-q.de
In het historische gebouw in de Quedlinburger Wipertihof wordt sinds 2006 fruit en graan gebrand.
Hier kunt u het ontstaan van gedestilleerde dranken zien van vrucht tot eindproduct.

Vakantiehuis Richter, Harzgerode, Tel. 039484/40537, www.ferienhaus-harzgerode.de
Het gezellige 70m² grote vakantiehuis met 2 verdiepingen biedt plaats voor 4-5 personen. De tuin
met grill en tuinmeubelen en een overdekt terras nodigen uit tot relaxen.
Hotel garni Dorothea Christiane Erxleben, Quedlinburg, Tel. 03946/770214, www.hotelerxleben.de
Overnachten tussen historische muren uit 1701. Individueel ingerichte kamers, afgesloten
parkeerterrein.
KIEZ Güntersberge, Güntersberge, Tel. 039488/762303, www.kiez-harz.de
Het kinder- en recreatiecentrum ligt hoog in het bos met blik op het schilderachtige Selkedal. Het
hele jaar staan 480 overnachtingsplaatsen ter beschikking. De vele recreatiemogelijkheden zorgen
voor echte doe-dagen.
Kur-Café Hofmann, Bad Suderode, Tel. 039485/5410, www.hofmanns-kur-cafe.de
Het huis, 23 kamers, met grote ligweide is geschikt voor invaliden. Het Kur-Café wordt nu door de 3e
en 4e generatie geleid. De banketbakker Carl Schneider nam in 1922 de Wiener banketbakkerij met
koffie- en danstuin over.
Kurhotel Bad Suderode, Tel. 039485/5460, www.kurhotel-bad-suderode.de
Het 30 kamers tellende huis is een familiebedrijf. Het is ideaal voor een kuur-, gezondheids-,
wellness- of doevakantie. Het ligt vlak bij het Selketalpad, direct tegenover het kuurcentrum,
kuurpark en het thermaalbad.
Pension Waldoase Hirschbüchenkopf, Güntersberge, Tel.39488/75211, www.im-harz.de
Het vakantieterrein ligt midden in het beschermde landschapsgebied Harz, dicht bij Güntersberge,
en is geschikt voor zowel gezinnen als voor klassenuitstapjes. Op het terrein zijn talloze sportieve
activiteiten mogelijk.
Scheunencafé bij Drahtzug, Harzgerode, Tel. 039484/747120, www.drahtzug-cafe.de
Het café bevindt zich in een schuur op het terrein van de vroegere draadtrekkerij (waar draad
gemaakt werd). Woonhuis en schuur werden in 1881-1882 gebouwd. Wij wensen dat u zich in ons
café thuisvoelt en hier een paar mooie uurtjes zult doorbrengen.
Selketaler Waldgasthof met bakkerij, Harzgerode, Tel.039484/2715, www.harzferienwohnungen.com
Het pension werd gevestigd in een oude leistenen schuur (1857). Naast vakantiewoningen biedt het
gasthof een breed assortiment van vegetarische en veganistische gerechten, taart en brood. Alle
produkten zijn uit eigen keuken.
Van der Valk Parkhotel Schloss Meisdorf, Meisdorf, Tel. 034743/980, www.vandervalk.de

Het hotel bevindt zich aan de voet van kasteel Falkenstein aan de Romaanse Route. De slotkamers en
het restaurant met regionale keuken bieden een behaaglijke sfeer, waar u zich wel bij voelt.
Van der Valk Schlosshotel Groβer Gasthof, Ballenstedt, Tel. 039483/510, www.vandervalk.de
Het hotel ligt direct tegenover het historische theater en werd in de 18e eeuw als deel van het oude
slotontwerp ingericht. Na de sloop en wederopbouw in 1996/97 straalt het weer in nieuwe glans.
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