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Routebeschrijving wandeling Hornebrug–Steinkirchen-Jork (20 km)
Start:
Eindpunt:
Horeca:
Overnachten:
Bereikbaarheid:

Station Hornebrug
Museum Altes Land, Jork
Horneburg, Steinkirchen, Jork
Steinkirchen, Jork
Horneburg is zeer goed bereikbaar met rein vanaf Hamburg.
Regelmatig bussen van dit station naar Steinkirchen en Jork,
regelmatig haltes langs de route
Kaart:
Topografische kaart van Niedersachsen 1:25 000
Routebeschrijving d.d.: januari 2006
Route kan worden ingekort of in twee stukken verdeeld. Suggesties zijn Steinkirchen
(9.1 km vanaf Horneburg) of Elbedijk (12 km)

Met rug naar stationsgebouw schuin RA naar beneden (niet langs het spoor!). Op
kruising RD tot T kruising, daar LA. Tweede weg RA (na 800 meter). Na viaduct
over snelweg 1e weg RA. Op T-kruising op dijk, LA. Dijk 2,5 km volgen. Even
voorbij het punt waar een bruggetje over de rivier ligt is een pad naar rechts.
Vanaf hier dijk volgen over grasdijk. Na 1,5 km komt de dijk uit op een
asfaltweg, vrijwel meteen RA brug over. Na brug LA, dijk volgen tot volgende
brug. Hier LA, brug oversteken en na brug RA, rivier volgen. Na ruim 100 meter
aan linkerhand kerk met in de tuin het beeld van Monch Heinrich. De route gaat
verder in dezelfde richting. Na 700 meter is er een pad RA dat naar een klapbrug
voert. Oversteken en aan de andere kant LA dijk langs rivier volgen totdat deze
na bijna 2 km op asfaltweg uitkomt. Deze weg uitlopen tot T kruising. RD dijk
oplopen. Op de kruin RA. Na 800 meter tweede weg RA (waar een asfaltoprit de
dijk kruist). Deze weg 3,5 km volgen door boomgaarden tot T kruising, dan RA
tot viersprong. LA drukke weg volgen tot Museum Altes Land, na ruim 1 km aan
rechterhand.
Kijkpunten:
1: Rand riviervlakte Elbe
Op dit punt lopen we de riviervlakte van de Elbe in en laten de beboste hogere
gronden achter ons.
2: Dijk van de rivier de Luhe
Vanaf hier loopt de route langs de rivier de Luhe. De kruin van de dijk ligt vak
veel hoger dan het water. De rivier stijgt niet alleen door regenval maar ook door
het getij van de nabij zee en Elbe. De voet van de oever is daarom deels
onbegroeid.

3: Restant van dijkdoorbraak
Deze ronde plas en de bocht in de dijk is ontstaan door een dijkdoorbraak.
4: Beeld Monch Heinrich Steinkirchen
In 1113 sloot monnik Hendrik uit Holland een overeenkomst met aartsbisschop
Frederik I van Bremen en Hamburg. Samen met vijf streekgenoten mocht hij de
moerassen langs de monding van Elbe ontginnen. Namen als Hollerland en
Hollerdeich, maar ook de specifieke vorm van de percelen, zijn de sporen die ze
achter lieten. Heel wat Hollanders uit hun tijd deden hetzelfde in de omgeving
van Bremen en Hamburg. Steinkirchen bij Hamburg eerde hem in 1993 met een
beeld, Rijnsaterwoude in Nederland volgde met een kopie in 2001.
5: Magere Brug van Steinkirchen
Deze witte dubbele ophaalbrug is violgens de bewoners en VVV van Steinkirchen
echt Hollands. Over de ouderdom is niets bekend, maar zal wel stammen uit de
tijd dat het tourisme in deze streek sterk toenam.
6: Rivier de Elbe
7: Opstrekkende verkaveling
Op dit punt zijn de lange smalle kavels die zo typerend zijn voor Hollandse
veenontginningen goed zichtbaar.

