
ZisterzienserMuseum 
klooster Walkenried
Steinweg 4a, 37445 Walkenried (DE)

Openingstijden
Begin november tot begin paasvakantie 
in Niedersachsen: Woensdag t/m zondag/
feestdagen 10.00 tot 17.00 uur. Van 
begin paasvakantie in Niedersachsen 
tot eind oktober: Dinsdag t/m zondag / 
feestdagen 10.00 tot 17.00 uur

Info, prijzen, reserveringen 
Informatiebalie ZisterzienserMuseum 
en KloosterShop
Telefoon +49 (5525) 95 99 064
info@kloster-walkenried.de
www.kloster-walkenried.de

Bezoekersinformatie

Individuele rondleidingen
Tijdens het seizoen dagelijks om 
14.00 uur. Het seizoen loopt van de 
paasvakantie in Niedersachsen tot 
eind oktober. Buiten deze periode 
alleen in het weekend.

Groepsrondleidingen
Alleen met reservering. Aangepaste 
rondleidingen mogelijk voor 
scholen, senioren en bezoekers met 
beperkingen.

AudioGuides
Individuele bezoekers kunnen tegen 
een geringe vergoeding een AudioGuide 
gebruiken. Het aantal is beperkt. 
We kunnen dus op drukke dagen niet 
garanderen dat er voor iedereen een 
AudioGuide is.

Walkenrieder kruisgangconcerten
Telefoon +49 (5521) 56 10
kreuzgangkonzerte@image-concert.de

Ev.-luth. gemeente Walkenried
St. Maria und Martini
Telefoon +49 (5525) 800
www.kirchengemeinde-walkenried.de

Kerkdienst in de kapittelzaal
Zondag 10.30 uur

Route met trein, bus of auto
Gratis bus- en autoparkeerplaatsen 
naast het museum.

Walkenried ligt aan de spoorlijn 
Göttingen-Northeim-Nordhausen. 
Treinen rijden elk uur. Het museum 
ligt op 10 minuten loopafstand van 
het station.

Rondleidingen bij kaarslicht
De sfeervolle rondgang begint na 
het invallen van de duisternis op 
het plein voor het klooster tegen de 
indrukwekkende achtergrond van 
de gotische kerkruïne en gaat verder 
door de unieke kruisgang, onderge-
dompeld in het warme schijnsel van 
honderden kaarsen. Voor de publiek 
toegankelijke rondleidingen is geen 
reservering vereist. Zie voor de tijden 
de evenementenkalender op www.
kloster-walkenried.de.

Rondleidingen in de schemering 
In het zomerseizoen is het de 
schemering waarin de sfeervolle 
rondgang door de kruisgang en 
de aangrenzende ruimtes in de 
parterre plaatsvindt. Voor de publiek 
toegankelijke rondleidingen is geen 
reservering vereist. Zie voor de tijden 
de evenementenkalender op www.
kloster-walkenried.de.

KloosterCafé
Telefoon +49 (5525) 20 98 79

Onze jaarlijkse evenementen

Nacht van de open poort
·  Altijd op paaszondag
·  Feestelijke belevenis en bijzondere 
 kloosteratmosfeer met sfeervol programma
· Gregoriaanse gezangen, lezingen, 
 schrijven als een monnik
·  Kloosterkost en andere lekkernijen

Kloostermarkt Walkenried
·  Altijd eind september tegen de  
 indrukwekkende achtergrond van een 
 gotisch klooster
·  Uniek in Noord- en Midden-Duitsland
·  Kloosterlingen uit zo’n 30 kloosters 
 en hun producten uit keuken, kelder, 
 werkplaats en tuin
·  Plaats voor cultuur, ontmoeting, lichaam 
 en ziel

Walkenrieder kruisgangconcerten
· Altijd van mei tot en met december
·  Muzikale entourage met bekende orkesten 
 en artiesten
·  Prachtige gotische kruisgang als decor
· Al meer dan 30 jaar een hoogtepunt

HarzerKlosterSonntag
·  In het kader van de HarzerKlosterSommer
·  In klooster Walkenried, Drübeck, Wöltingerode, 
 Michaelstein, Brunshausen en Ilsenburg
·  Evenementen, rondleidingen, kloosterfeesten
·  Voor gezinnen, toeristen, cultuurminnaars 
 en liefhebbers van kloosters

www.kloster-walkenried.de

Moderne middeleeuwen.

Opdrachtgever: Stiftung Welterbe im Harz | Sponsor: Stiftung Braunschweigischer Kultur-
besitz | Europese Unie | Deelstaat Niedersachsen | Niedersächsische Sparkassenstiftung 
i.s.m. Sparkasse Osterode am Harz | Niedersächsische Lottostiftung | Stiftung Niedersachsen 
| Klosterkammer Hannover | Landschaftsverband Südniedersachsen e.V. Vo
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ZisterzienserMuseum

Bergwerk Rammelsberg

Oberharzer 
Bergwerksmuseum

Grube Samson



Moderne middeleeuwen

Een prikkelend en creatief vormgegeven museum 
te midden van gotische bouwkunst. Hier komt een 
reeds lang verloren wereld door moderne vormen 
van interpretatie tot leven. Maak kennis met de 
Walkenrieder kloosterorde: enerzijds diepgelovige 
monniken, anderzijds gewiekste zakenlui die een 
buitengewoon succesvol bedrijf runden: het witte 
concern. Ontdek hoe vooruitstrevend deze 
middeleeuwse monniken waren in hun denken en 
handelen.

UNESCO-werelderfgoed 

Dankzij zijn unieke gotische kruisgang valt het klooster 
sinds 2010 onder het UNESCO-werelderfgoed ”Berg-
werk Rammelsberg, Altstadt von Goslar und Oberharzer 
Wasserwirtschaft”. Dit is het belangrijkste en grootste 
pre-industriële energievoorzieningssysteem ter wereld.

Deze ongebruikelijke verbinding tussen een middeleeuws 
klooster en een industrieel erfgoed heeft een reden: 
Aan het begin van de 13e eeuw staat de kennis van de 
monniken in Walkenried op het gebied van waterbeheer 
al op een hoog peil. Zo ontwikkelen zij de eerste systemen 
voor watervoorziening voor hun eigen reservoirs en 
mijnen.

Vanaf 1225 ontstaat in het Pandelbachdal bij Seesen am 
Harz een industriegebied met waterreservoirs en kanalen. 
Tegelijkertijd komt de mijnbouw in de Oberharz en de 
Rammelsberg op. Het klooster is van beide het „economisch 
hart“. Op de Rammelsberg is Walkenried betrokken bij de 
realisatie van uiterst moderne waterbouwsystemen. Samen 
met de mijnstad Goslar zijn de monniken in dat gebied 
bijna drie eeuwen lang de belangrijkste mijnexploitanten.

ZisterzienserMuseum 
klooster Walkenried 

Middeleeuwse kloosters waren plaatsen waar 
spiritualiteit en waarachtigheid, rust, zoeken naar 
kennis en inzicht, bidden en werken en de binding 
tussen lichaam en ziel centraal stonden. Een 
fascinerende wereld waar we maar weinig van 
weten.

Toch zijn er opvallende overeenkomsten met de 
wereld van nu: Economische structuren die wij als 
modern beschouwen, zijn al meer dan 800 jaar 
geleden door de cisterciënzer monniken ontwikkeld. 
Gewapend met kruis en spade, hamer en beitel 
drukte deze geestelijken uit Walkenried hun stempel 
op grote delen van de Harz en het voorland.


