Toeristische informatie Wallis
Wandelroutes

Gratis brochure van MySwissAlps.com – Reisgids voor Zwitserland

© MySwissAlps.com, maart 2005

This brochure is available in English as well.

Toeristische informatie Wallis - Wandelroutes
Inleiding
Deze brochure bevat praktische informatie van de website www.MySwissAlps.com over Wallis. Onze
website richt zich op mensen die een (zomer)vakantie in Zwitserland overwegen, waarbij de vakantieregio’s
het Berner Oberland, Wallis en Graubünden de meeste aandacht krijgen. U vindt er onder andere
wandelroutes, dagtochten, verblijfplaatsen, reistips, foto’s, links, e-cards en downloads zoals screensavers
en achtergrondplaatjes voor uw computer. Ook kunt u bij ons hotels en vakantiewoningen boeken en
treinabonnementen zoals de Swiss Pass bestellen. Wij nodigen u uit zich bij ons in te schrijven via onze
website, zodat wij u via e-mail op de hoogte kunnen brengen wanneer er nieuwe informatie aan de website
is toegevoegd.
De informatie in deze brochure is afkomstig van onze website en is gedateerd zoals is aangegeven onder
elke bladzijde. Bezoek www.MySwissAlps.com voor recente informatie en een recente versie van deze
brochure. Wij kunnen de juistheid van de informatie niet garanderen. Evenmin kunnen wij aansprakelijkheid
aanvaarden voor de consequenties van het gebruik van de informatie. Deze brochure wordt u gratis
aangeboden en mag zowel in digitale vorm als gedrukt worden verspreid, onder de voorwaarde dat de
inhoud ongewijzigd blijft. De brochure zal niet in gedrukte vorm door MySwissAlps.com worden verspreid
en is alleen beschikbaar via onze website om zelf af te drukken.
Andere brochures in deze serie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vakantie in Zwitserland - Overzicht van het land
Het Berner Oberland - Overzicht van de regio
Het Berner Oberland - Wandelroutes
Het Berner Oberland - Dagtochten
Wallis - Overzicht van de regio
Wallis - Dagtochten
Graubünden - Overzicht van de regio
Graubünden - Wandelroutes
Graubünden - Dagtochten

Wij wensen u een plezierig verblijf in Wallis.
MySwissAlps.com – Reisgids voor Zwitserland
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Praktische wandeltips
Voorbereiding
•

•

•

•
•

•

•

Start aan het begin van uw vakantie niet meteen met lange wandelingen. Maak de eerste twee
dagen korte eenvoudige wandelingen om te wennen aan de hoogte en de ijle lucht. Als u boven de
2000 m hoogte last krijgt van hoofdpijn, misselijkheid of concentratieverlies kan dat duiden op een
lichte vorm van hoogteziekte. Afdalen is in dit geval de enige remedie.
Bekijk het weerbericht voor de korte en middellange termijn. Mijd afgelegen en hoge gebieden bij
slecht weer. Mijd indien nodig routes met sneeuw. Ook in de zomer kan er in hoge gebieden (vanaf
ca. 2500 m) zo veel sneeuw liggen dat paden slecht of niet begaanbaar zijn. Lawinegevaar beperkt
zich niet tot de winter.
Mijd gevaarlijke routes. Er bestaan paden vlak langs diepe afgronden. Mijd dergelijke routes als u
zich hier niet veilig voelt of er niet goed op bent voorbereid. Mijd paden over gletsjers en in het
verlengde van gevaarlijke gletsjertongen, tenzij u wordt begeleid door een gids.
Kies op een bewolkte dag liever niet voor een hooggelegen wandeling, omdat u dan het risico loopt
niets van de mooie uitzichten te zien.
Bekijk de beste reismogelijkheden. Vaak is gebruik van het openbaar vervoer handig, omdat u dan
niet naar het vertrekpunt hoeft terug te keren. Let wel op de frequentie van de dienstregeling en de
laatste dienst. Bij kabelbanen kan de laatste dienst al aan het einde van de middag zijn! Informeer
ook naar de tickets. Vaak zijn voordelige abonnementen of combi-kaartjes te koop.
Een route kan afhankelijk van uw conditie, de hoeveelheid pauzes en andere omstandigheden
langer duren dan staat aangegeven op de borden of op deze website. Begin daarom niet al te laat
aan uw wandeling.
Veel wandelroutes zijn alleen geschikt voor de zomer. Dat geldt ook voor de meeste wandelingen
in deze brochure.

Meenemen
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Plattegrond in schaal 1:50.000 of 1:25.000.
EHBO-spullen, inclusief een reddingsdeken tegen onderkoeling.
Mobiele telefoon (in afgelegen gebieden is een mobiele telefoon overigens niet altijd bruikbaar).
Het algemene alarmnummer is 112. Het nummer van de reddingshelikopterdienst is 1414 (Rega),
1415 (Air-Glaciers) of 027-9668686 (Air Zermatt).
Regenkleding. Ook bij goede weersvooruitzichten is dit noodzakelijk, omdat het weer in de bergen
zeer snel kan veranderen.
Extra (thermo)trui.
Zonnebrandcrème. Vooral in gebieden met sneeuw verbrandt u erg snel. Denk ook aan
lippenbalsem.
Zonnebril met UV-filter. Zonnebrillen zonder een UV-filter zijn gevaarlijk, omdat uw pupillen groter
zijn door de donkere glazen en de straling daardoor makkelijker tot in uw ogen doordringt. Een
zonnebril die ook de zijkant van uw ogen beschermt geniet de voorkeur.
Voldoende voedsel en drank (minimaal 1 liter).
Reservevoedsel voor het geval de tocht langer duurt dan verwacht.
Een alarm (bijvoorbeeld een fluitje) om mensen in de omgeving te waarschuwen als u in
moeilijkheden verkeert. Het noodsignaal dat u gebruikt wanneer u hulp nodig heeft is 6 signalen
per minuut gevolgd door een 1 minuut pauze. Dit herhaalt u tot er hulp is of u een antwoord krijgt in
de vorm van 3 signalen per minuut gevolgd door een 1 minuut pauze. Indien u geen fluitje heeft
gebruikt u desnoods het flitslicht van uw fototoestel, een spiegel, of welk signaal dan ook.
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Kleding/schoeisel
•

•

•
•
•
•

Het is comfortabeler om meerdere dunne kledingstukken te dragen dan slechts enkele dikkere
kledingstukken. Zo kunt u variëren naar gelang de temperatuur, want door o.a. hoogte en wind kan
deze snel veranderen.
Bergschoenen. Sportschoenen zijn op de meeste wandelpaden niet prettig of zelfs niet geschikt.
Bergschoenen zijn in verschillende categorieën te koop (gebaseerd op de moeilijkheidsgraad van
het terrein dat ermee belopen kan worden). Laat u informeren in een sportzaak.
Dikke, liefst naadloze, sokken. Dit kan blaren voorkomen.
Een lange broek beschermt het beste tegen de zon, kou en beperkt de kans op verwondingen door
struiken of scherpe rotsen.
Een pet om uw gezicht tegen de zon te beschermen. Er bestaan ook petten die tevens uw oren en
nek beschermen.
Een uittrekbare skistok als wandelstok. Er zijn speciale punten voor steviger grip op bijvoorbeeld
rotsen. Te koop bij sportzaken. Prettig om te gebruiken bij zowel dalen als klimmen. Onontbeerlijk
op moeilijker paden en bij sneeuw.

Onderweg
•

•
•

•
•

•

•

Verlaat de gemarkeerde route niet. Bordjes met bestemmingen en een
indicatie van de wandeltijd helpen u de weg te vinden. Rechts ziet u de
Richtingaanwijzers voor
borden, die in drie categorieën zijn ingedeeld: geel is voor normale
wandelpaden.
wandelroutes, wit/rood voor routes in de bergen en wit/blauw voor
alpine routes. De kleurcoderingen kunnen zowel op bordjes als op
rotsen of boomstammen zijn aangebracht. Alpine routes zijn meestal
gevaarlijk: ze kunnen over gletsjers gaan en klimtrajecten bevatten. De Richtingaanwijzers voor
wandelroutes op deze website behoren niet tot deze categorie.
wandelpaden in de
Houd het tempo van de langzaamste persoon aan.
bergen.
Vermijd gevaarlijke situaties. Blijf bijvoorbeeld niet op een plek staan
waar veel los gesteente op een helling ligt. Hier kan ooit een
steenlawine zijn geweest en dat kan opnieuw gebeuren. Ook het
Richtingaanwijzers voor
stroomgebied van een beekje kan een gevaar vormen wanneer
alpine routes.
noodweer in een ander gebied het beekje plotseling doet veranderen
in een woeste watermassa. Dit kan zelfs nog veel sneller gebeuren als het beekje of de rivier in
gebruik is als afvoerkanaal voor een waterkrachtcentrale, waarvan er in Zwitserland veel te vinden
zijn. De hoeveelheid water kan zonder waarschuwing zeer snel toenemen.
Gooi nooit stenen naar beneden. Ook kleine stenen kunnen erg gevaarlijk zijn als ze op lager
gelegen wandelpaden terecht komen. Er kan zelfs een steenlawine ontstaan.
Wandelpaden lopen regelmatig door weiden waar vee kan grazen. U dient het hek of andersoortige
afscheiding weer te sluiten als u gepasseerd bent. Koeien, met name met kalfjes, kunnen zich
aggressief gedragen als u hen stoort. Passeer hen dus rustig en op enige afstand.
Houd het weer in de gaten en pas uw planning aan bij verslechterende weersomstandigheden.
Neem zonodig de kortste route terug naar de bewoonde wereld. Het lijkt handig om een mobiele
barometer mee te nemen, maar aangezien de luchtdruk varieert met de hoogte wordt de
voorspelling van dergelijke apparaten (zonder hoogtecorrectie) bij bergwandelingen waardeloos.
Als er snel medische hulp nodig is, probeer dan eerst via uw telefoon de reddingsdiensten te
alarmeren. Geef duidelijke aanwijzingen over uw locatie. Als de telefoon ter plekke niet
functioneert, ga dan in het dal of bij een berghut hulp halen en blijf onderweg proberen of u uw
telefoon alweer kunt gebruiken. Haast u niet te veel om meer ongelukken te voorkomen. Laat zo
mogelijk ook iemand bij het slachtoffer. Voorzie het slachtoffer van eten, drinken, beschermende
kleding en een reddingsdeken.
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•

•

Zwaai niet naar helikopters tenzij u hulp nodig heeft. Zo voorkomt u dat een reddingshelikopter een
onnodige landing maakt. Heeft u wel hulp nodig, zwaai dan met twee armen (vorm met uw lichaam
als het ware de letter Y).
Namen van (vooral kleine) plaatsen kunnen verschillend worden gespeld op plattegronden en
wegwijzers. Zelfs de spelling van dezelfde plaats op wegwijzers onderweg kan verschillend zijn.
Enkele voorbeelden zijn Eggeschwand↔Eggenschwand, Usser Üschene↔Aeusser Üschene en
Bussalp↔Büössalp.

Wij wensen u veel wandelplezier!

© MySwissAlps.com, maart 2005 – Kijk in de Swiss Shop op www.MySwissAlps.com voor meer informatie en een
recente versie van deze brochure.

7

Toeristische informatie Wallis - Wandelroutes

Wandelroute Jungen - Jungen
Regio
: Wallis
Duur
: 0h15
Afstand
: 0.5 km
Categorie
: eenvoudig
Gebruikesscore : onbekend

Introductie
Deze zeer korte wandeling is een
kennismaking met een typisch
Zwitsers bergdorp. Jungen is slechts
te voet of met een kleine kabelbaan
te bereiken. Er zijn ook enkele
langere wandelroutes vanuit Jungen.
Deze wandeling is voornamelijk
bedoeld om van de rust en het
uitzicht te genieten. U ziet o.a. de
Dom,
de
Riedgletscher,
de
Weisshorn en het Mattertal van
Grächen tot de achter Zermatt
gelegen Breithorn.
Vervoer naar Jungen
De kabelbaan naar Jungen vertrekt
achter het station van St. Niklaus. Er
zijn ook een parkeerplaats en
parkeergarage bij het station. De
capaciteit van de kabelbaan is
beperkt, daarom moet u op drukke
tijden rekening houden met een wat
langere wachttijd.

Routebeschrijving
Volg eerst de bordjes richting Augstbordpass. Aan de rand van het dorp splitst het pad zich in een smal
wandelpad (links) en een karrepad (rechts). Ga hier naar rechts. Ga bij de volgende richtingaanwijzer naar
rechts richting Luftseilbahn. U komt in een klein parkje met een vijver. Ga na het parkje naar links naar het
naastgelegen uitzichtpunt. Loop vervolgens naar de ca. 100 m verderop gelegen kabelbaan.
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Wandelroute Zermatt - Winkelmatten - Zermatt
Regio
: Wallis
Duur
: 1h00
Afstand
: 3.5 km
Categorie
: eenvoudig
Gebruikesscore : onbekend

Introductie
Zermatt
is
meer
dan
een
toeristencentrum. Dat ontdekt u
tijdens deze stadswandeling, waarbij
u
zowel
door
de
populaire
winkelstraat Bahnhofstrasse als door
de landelijke wijk Winkelmatten loopt.
U kunt onderweg het Alpines
Museum
bezoeken
(beperkte
openingstijden) en enkele kerken
bezichtigen.
De
kerken
zijn
doorgaans
opengesteld.
Verder
passeert u het startpunt van de
kabelbanen naar Klein Matterhorn en
de Schwarzsee. Bovendien start de
wandeling bij het station van de
tandradtrein naar de Gornergrat. Het
is dus een mogelijkheid om
tussendoor een uitzichtpunt te
bezoeken. Omdat Zermatt autovrij is,
is het ontspannen wandelen in dit
stadje.
Vervoer naar Zermatt
Zermatt is autovrij en alleen per trein
te bereiken. Automobilisten kunnen in het nabijgelegen Täsch gebruik maken van een groot parkeerterrein.
Hier vertrekken frequent treinen naar Zermatt.
Routebeschrijving
Loop vanaf het stationsplein de Bahnhofstrasse in. Na ongeveer 250 m gaat u bij restaurant Walliserkanne
(Bahnhofstrasse 32) rechtsaf en na circa 40 m linksaf. Nadat u het postkantoor bent gepasseerd loopt u
een trap op en bereikt u het Alpines Museum. Voor het museum gaat u rechtsaf de trappen op naar St.
Peter’s English Church. Bij de kerk gaat u linksaf Chrum in. Aan het einde van de straat gaat u rechtsaf de
Bahnhofstrasse in. Vanaf de Kirchplatz volgt u de Oberdorfstrasse. Na circa 500 m gaat u links via de brug
over de Mattervispa de Winkelmattenweg in. Ga vervolgens rechtsaf en volg de Schuhmattstrasse. In
Winkelmatten gaat u bij restaurant ‘Waldhaus’ linksaf de Staldenstrasse in. U passeert een kapelletje en
blijft de Staldenstrasse volgen. Aan het einde gaat u rechtsaf de Luchernstrasse in, daarna linksaf de
Steinmattstrasse in. Ga linksaf via de Kirchstrasse over de Mattervispa terug naar de Kirchplatz. U
passeert de achterzijde van de kerk met de begraafplaats voor bergbeklimmers. Hier gaat u rechtsaf de
Bahnhofstrasse in naar het station.
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Wandelroute Randa - Täsch
Regio
: Wallis
Duur
: 1h10
Afstand
: 4.5 km
Categorie
: eenvoudig
Gebruikesscore : onbekend

Introductie
Deze eenvoudige wandeling door het
Mattertal is een prima inlooproute
voor de eerste dagen van uw
vakantie. De route is een deel van de
langere wandelingen Herbriggen –
Täsch en Herbriggen – Zermatt. U
volgt voornamelijk de rivier de
Mattervispa en loopt eerst door de
dorpjes Randa en Wildi, daarna langs
weiden en wat bos. Er is onderweg
regelmatig uitzicht op de achter
Zermatt gelegen Breithorn.
Vervoer naar Randa
Randa bereikt u per trein of auto
vanuit
de
richting
St.Niklaus/Stalden/Visp/Brig of vanuit
de richting Täsch/Zermatt. Er is
parkeergelegenheid vlakbij het station
van Randa.
Routebeschrijving
Vanuit het station van Randa gaat u
rechtsaf en aan het eind van deze weg weer rechtsaf richting Wildi en Täsch. Na circa 500 m bereikt u
Wildi. Bij het kerkje aangekomen loont het de moeite om links het smalle straatje met houten huizen te
bezichtigen. De route gaat vlak voor het kerkje rechtsaf richting Täsch. U steekt de grote weg over waarna
u via een brug aan de overkant van de Mattervispa komt. Na de brug gaat u linksaf. Dit pad loopt een
stukje door het bos en blijft daarna parallel aan de rivier lopen. U passeert een meertje dat rechts van u ligt.
Bij Täsch ziet u het station aan de overkant van de rivier liggen. Nadat u het station bent gepasseerd gaat u
linksaf de brug en de spoorlijn over. Daarna gaat u linksaf en even verderop weer linksaf om het station te
bereiken.
Vervoer vanaf Täsch
Vanuit Täsch reist u per trein terug naar Randa of verder in de richting St.Niklaus/Stalden/Visp/Brig of naar
Zermatt. Er is een grote parkeerplaats bij het station.
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Wandelroute Furi - Zum See - Zermatt
Regio
: Wallis
Duur
: 1h15
Afstand
: 4.5 km
Categorie
: gemiddeld
Gebruikesscore : 4

Introductie
Deze korte wandeling is een prima
gelegenheid om kennis te maken met
de directe omgeving van Zermatt. U
loopt voornamelijk door en langs bos,
om via het gehucht Zum See de
winkelstraten
van
Zermatt
te
bereiken. Onderweg is er uitzicht op
de Matterhorn, de Breithorn en de
Adlerhorn.
Vervoer naar Furi
Furi bereikt u per kabelbaan vanuit
Zermatt. U loopt in ca. 20 minuten
van het treinstation naar de
kabelbaan. U kunt ook gebruiken
maken van stadsbusjes. Zermatt is
autovrij en alleen per trein te
bereiken. Automobilisten kunnen in
het nabijgelegen Täsch gebruik
maken van een groot parkeerterrein.
Hier vertrekken frequent treinen naar
Zermatt.

Routebeschrijving
Van het kabelbaan station Furi volgt u de bordjes richting de Schwarzsee, tot het pad eindigt in een
scherpe bocht van een breed pad. Ga hier rechts naar beneden. Snel daarna komt u bij een splitsing waar
u linksaf gaat. Blijf het brede pad naar beneden volgen tot een viersprong. Ga hier richting Zermatt. Bij een
kruising met een asfaltweg (Bielti) volgt u de richting Zum See. Bij een splitsing zonder bordjes houdt u
rechts aan. Aan uw linkerhand ligt nu een weiland. U loopt door het dorpje Zum See en passeert links een
restaurant. Circa 500 m buiten Zum See gaat u linksaf richting Zermatt. Via een brug over de Zmuttbach
bereikt u Zermatt. Loop rechtdoor via de Zen Steckenstrasse, de Oberdorfstrasse en de Bahnhofstrasse
naar het station.
Vervoer vanaf Zermatt
Vanuit Zermatt neemt u de trein (zie boven).
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Wandelroute Moosalp - Boniger See - Moosalp
Regio
: Wallis
Duur
: 1h15
Afstand
: 5 km
Categorie
: gemiddeld
Gebruikesscore : onbekend

Introductie
Moosalp is een bosrijk plateau waar
relatief
eenvoudige wandelingen
kunnen
worden
gemaakt
die
vergezeld
gaan
van
mooie
vergezichten. Op het eerste deel van
deze route heeft u een schitterend
uitzicht
op
Grächen
en
de
achterliggende
Riedgletscher.
Verderop bereikt u het uitzichtpunt
Stand. Bijna heel het Mattertal is
vanaf hier te overzien, met de
Riedgletscher,
het
toeristendorp
Grächen, de Weisshorn (4506 m), de
Dom (4545 m) en de Breithorn (4164
m) op de Italiaanse grens. In het
noorden
valt
met
name
de
driehoekvormige Bietschhorn (3934
m) aan de overkant van het Rhônedal
op.
Vervoer naar Moosalp
U bereikt Moosalp vanuit Visp of
Stalden met de auto of de postbus.
Een postbusrit is aan te raden, want
dan heeft u onderweg alle gelegenheid om het landschap te bekijken. Bovendien bespaart u zich een rit
over een lange smalle bergweg, waarbij ruim 1200 m hoogteverschil moet worden overbrugd.
Routebeschrijving
Volg eerst de bordjes naar Stand. Vanaf Stand volgt u de bordjes naar de Boniger See. Loop via de rechter
oever naar de overkant en neem daar het pad dat het bos in loopt. Ga bij de splitsing in dit smalle pad naar
links. Dit pad daalt totdat een tweede meertje wordt bereikt. Loop rechts om dit meertje heen en volg aan
de overkant het pad dat parallel aan de oever loopt. Dit pad leidt u via een ruime boog van ca. 500 m terug
naar de Boniger See. Volg vanaf hier de bordjes terug naar Moosalp.
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Wandelroute Herbriggen - Randa
Regio
: Wallis
Duur
: 1h20
Afstand
: 4 km
Categorie
: gemiddeld
Gebruikesscore : onbekend

Introductie
Deze korte wandeling door het
Mattertal is een prima inlooproute
voor de eerste dagen van uw
vakantie. De route is een deel van de
langere wandelingen Herbriggen –
Täsch en Herbriggen – Zermatt. Vlak
voor Randa passeert u een enorme
berg rotsen (de Grossgufer) die
ontstaan
is
tijdens
twee
steenverschuivingen op 18 april en 9
mei
1991.
De
rotsmassa
veroorzaakte een overstroming in een
deel van het dorp. De rivier de
Mattervispa, de spoorlijn en de
autoweg zijn sindsdien omgeleid. Er
is onderweg regelmatig uitzicht op de
achter Zermatt gelegen Breithorn.
Vervoer naar Herbriggen
Herbriggen bereikt u per trein of auto
vanuit
de
richting
St.Niklaus/Stalden/Visp/Brig of vanuit
de richting Täsch/Zermatt.

Routebeschrijving
Volg vanaf Herbriggen de bordjes richting Randa. Vanaf het station van Herbriggen loopt u over de brug
over de Mattervispa, en daarna linksaf zodat u de rivier stroomopwaarts volgt. Even later buigt het pad van
de rivier af het bos in en klimt u enkele tientallen meters. Daarna daalt u weer af tot het niveau van de
rivier. Bij de Grossgufer blijft u de asfaltweg volgen. Even later gaat het wandelpad aan de rechterkant van
de weg verder. Neem echter de kortste weg naar Randa door de asfaltweg te blijven volgen die verderop
de spoorlijn kruist. Steek de grote weg over en neem de weg die schuin naar rechts het dorp Randa in
gaat. Na een paar honderd meter bereikt u het station.
Vervoer vanaf Randa
Vanuit Randa kunt u per trein terug naar Herbriggen of verder in de richting St.Niklaus/Stalden/Visp/Brig of
Täsch/Zermatt. Er is parkeergelegenheid vlakbij het station van Randa.
© MySwissAlps.com, maart 2005 – Kijk in de Swiss Shop op www.MySwissAlps.com voor meer informatie en een
recente versie van deze brochure.

13

Toeristische informatie Wallis - Wandelroutes

Wandelroute Täsch - Zermatt
Regio
: Wallis
Duur
: 1h30
Afstand
: 5.5 km
Categorie
: gemiddeld
Gebruikesscore : 9

Introductie
Het laatste deel van uw reis naar het
autovrije Zermatt legt u normaal
gesproken per trein af. Lopen kan
echter ook. Op deze manier ziet u
meer van het mooie zuidelijke
Mattertal. De route is een deel van de
langere wandeling Herbriggen –
Zermatt. Onderweg kunt u het
verloop van het tandradtraject van de
trein goed bekijken. U loopt Zermatt
binnen bij het helikopterplatform. Dit
is overigens niet het mooiste deel van
dit toeristische stadje. Het is zeker de
moeite waard om na uw wandeling de
Bahnhofstrasse te bezichtigen, een
stadswandeling te maken (zie de
wandeling Zermatt – Winkelmatten Zermatt) of een uitzichtpunt te
bezoeken.
Vervoer naar Täsch
Täsch bereikt u per trein vanuit de
richting Brig/Visp/Stalden/St.Niklaus
of vanuit de richting Zermatt. Er is
een grote parkeerplaats bij het station.
Routebeschrijving
Volg vanaf Täsch de bordjes naar Zermatt. U loopt vanuit het station rechtdoor en gaat bij het kruispunt
rechtsaf. Vervolgens gaat u rechtsaf het spoor en de rivier de Mattervispa over. Daar gaat u linksaf en volgt
u de spoorlijn naar Zermatt.
Vervoer vanaf Zermatt
Zermatt is autovrij. U kunt per trein terugreizen naar Täsch of verder in de richting St.
Niklaus/Stalden/Visp/Brig.
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Wandelroute Grengiols - Mörel
Regio
: Wallis
Duur
: 1h40
Afstand
: 5.5 km
Categorie
: gemiddeld
Gebruikesscore : onbekend

Introductie
Deze korte route over de zuidelijke
helling van het oostelijk Rhônedal
loopt vooral langs weiden. U heeft
zicht op het dorpje Betten aan de
overkant van het dal. Aan het eind
van de wandeling heeft u zicht op het
eindpunt Mörel, en kruist u het
onderste deel van de Gifrischgrabe,
een kloof die het water van de bergen
rond de Bättlihorn afvoert.
Vervoer naar Grengiols
Grengiols bereikt u per trein vanuit
Brig of Fiesch/Andermatt.
Routebeschrijving
Volg vanaf het station de autoweg
omhoog naar het dorpje Grengiols.
Soms zijn er paden die de bochten in
de autoweg afsnijden. In het dorp,
ongeveer 50 m voor de kerk, gaat u
rechtsaf richting Mörel. Ca. 1,5 km
buiten het dorp verlaat u deze rustige,
smalle asfaltweg en neemt u het pad rechtdoor. Verderop komt u weer op een asfaltweg die u ca. 1 km
volgt. Dan rechts naar beneden het pad richting Mörel volgen. Neem vervolgens de asfaltweg langs de
camping en over de Rhône. Aan het einde van de weg linksaf via de hoofdweg naar het station dat ca. 500
m verderop ligt.
Vervoer vanaf Mörel
Vanuit Mörel neemt u de trein richting Brig of Grengiols/Fiesch/Andermatt.
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Wandelroute Rotenboden - Riffelalp
Regio
: Wallis
Duur
: 1h45
Afstand
: 5 km
Categorie
: gemiddeld
Gebruikesscore : onbekend

Introductie
Aan indrukwekkende uitzichten is op
de route naar Riffelalp geen gebrek.
U ziet de nabijgelegen Matterhorn,
maar bij helder weer kunt u ook
gemakkelijk de meer dan 40 km
verderop gelegen Bietschhorn zien,
aan de overkant van het Rhônedal. U
kunt deze wandeling verlengen tot
Sunnegga of inkorten tot Riffelberg,
waar u de trein terug naar Zermatt
kunt nemen.
Vervoer naar Rotenboden
Rotenboden bereikt u met de
tandradtrein die vanuit Zermatt naar
de
Gornergrat
vertrekt.
Deze
tandradtrein vertrekt tegenover het
treinstation. Zermatt is autovrij en
alleen per trein te bereiken.
Automobilisten
kunnen
in
het
nabijgelegen Täsch gebruik maken
van een groot parkeerterrein. Hier
vertrekken frequent treinen naar
Zermatt.
Routebeschrijving
U volgt eerst de bordjes naar de Riffelsee, een schitterend bergmeertje. Loop rechts om de Riffelsee heen,
en loop bij de splitsing rechtdoor. Vanaf de volgende splitsing volgt u de bordjes richting Riffelalp/Furi. Bij
de kapel van Riffelberg gaat u rechtsaf. Op de Riffelberg is een treinstation waar u uw wandeling eventueel
eerder kunt beëindigen. Volg de bordjes Riffelalp. Volg even later bij een splitsing het pad links naar
Riffelalp, niet het pad naar rechts. Blijf de richting Riffelalp volgen. Even voor Riffelalp passeert u een
kerkje. Bij Riffelalp volgt u de bordjes naar het station van de tandradtrein. Dit pad loopt langs een hotel en
een tramspoor.
Vervoer vanaf Riffelalp
Vanuit Riffelalp neemt u de tandradtrein terug naar Zermatt, waar u kunt overstappen op de trein richting
St. Niklaus/Stalden/Visp/Brig.
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Wandelroute Fiescheralp - Riederalp
Regio
: Wallis
Duur
: 2h00
Afstand
: 7.5 km
Categorie
: eenvoudig
Gebruikesscore : 9

Introductie
Tijdens deze eenvoudige wandeling
daalt u langzaam af van net boven de
boomgrens tot
net
daaronder.
Onderweg zijn er steeds mooie
vergezichten. U kunt de wandeling
eerder beëindigen door vanuit
Bettmeralp naar het treinstation van
Betten
reizen.
Tijdens
deze
wandeling ziet u de nabijgelegen
Grosser Aletschgletscher niet, maar
er zijn wel diverse mogelijkheden om
uw tocht te onderbreken door een
kabelbaan naar boven te nemen om
daar van een schitterend uitzicht op
deze gletsjer te genieten (zie kaart).
Vervoer naar Fiescheralp
U reist per trein of auto vanuit Brig of
Oberwald naar Fiesch. U moet vanuit
het treinstation ongeveer 5 minuten
lopen om de kabelbaan naar de
Eggishorn te bereiken. U stapt uit op
het middenstation Fiescheralp.

Routebeschrijving
De kabelbaan brengt u naar het wintersportgehucht Kühboden, dat u verlaat in de richting van Bettmeralp.
Even buiten het dorp gaat de normale route naar Bettmeralp rechtdoor (dunne route op de kaart), maar het
is leuker om een alternatief pad te nemen. Dit pad is wel wat moeilijker. U volgt hier het bordje richting de
Bettmerhorn. Daarna houdt u links aan zodat u niet meer naar de Bettmerhorn loopt. Vanaf een heuvel ziet
u een klein meertje, en na de korte afdaling passeert u dit meertje via de linkeroever. U loopt onder een
kabelbaan door en daarna zijn er diverse paden om het normale brede pad naar Bettmeralp weer te
bereiken. Vervolgens komt u in het vakantiedorp Bettmeralp. U blijft de weg volgen en terwijl het kale
landschap plaats maakt voor bos arriveert u op uw eindbestemming Riederalp.
Vervoer vanaf Riederalp
Vanuit Riederalp brengt de kabelbaan u naar het treinstation in Mörel. Daar neemt u de trein naar
Fiesch/Oberwald of naar Brig.
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Wandelroute Giw - Gebidemsee - Giw
Regio
: Wallis
Duur
: 2h00
Afstand
: 4 km
Categorie
: gemiddeld
Gebruikesscore : 10

Introductie
De Gebidempass is een uitgangspunt
voor lange wandelingen naar o.a. de
Simplonpass. Maar een kortere
rondwandeling is ook mogelijk. Deze
route brengt u eerst naar de
Gebidemsee op de pas en daarna via
bos en weiden terug naar Giw.
Onderweg ziet u ondermeer de
Bidergletscher, de Riedgletscher, de
Dom en de Bietschhorn. Diep in het
dal ziet u de stad Visp.
Vervoer naar Giw
U reist vanuit Visp met de bus of de
auto via een (soms smalle) bergweg
naar Visperterminen. U loopt in 5
minuten naar de kabelbaan die u
naar Giw brengt.
Routebeschrijving
Volg de bordjes ’Rundwanderweg’.
Ca. 1 km na de Gebidempass, vlak
na een hutje aan de rechterkant, volgt
u het pad naar beneden in bijna tegengestelde richting.
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Wandelroute Hannigalp - Grächen
Regio
: Wallis
Duur
: 2h00
Afstand
: 6 km
Categorie
: gemiddeld
Gebruikesscore : onbekend

Introductie
Tijdens deze wandeling leert u de
bosrijke
omgeving
van
het
toeristendorpje Grächen kennen (het
Grächerwald). U heeft onderweg o.a.
uitzicht op de Weisshorn. Vanaf
Hannigalp kunt u ook een klein stukje
van de Matterhorn zien. Onderweg
loopt u langs de voor Wallis
karakteristieke open waterleidingen
(Suonen).
Vervoer naar Hannigalp
De kabelbaan naar Hannigalp is ca. 5
minuten lopen vanaf het busstation
van Grächen. Grächen bereikt u met
de auto of met de bus vanaf het
station van St. Niklaus.
Routebeschrijving
Vanaf Hannigalp volgt u de bordjes
richting Grächen. U passeert een
kapelletje en komt al snel in het
Grächerwald. Vanaf Eggeri neemt u
de richting Riedgletscher. U volgt nu voorlopig het pad langs de open waterleiding. Verderop houdt u de
richting Riedbach/Bordierhütte aan. Nadat het pad de kabelbaan naar de Seetalhorn heeft gekruist verlaat
u de waterleiding door het tweede pad naar rechts te nemen (vanaf de kabelbaan na ruim een kilometer),
dat naar beneden richting Niedergrächen loopt. Bij de volgende kruising neemt u het pad dat links naar
beneden richting Grächen gaat. Blijf de bordjes naar Grächen volgen. U komt nu op een breed bospad. Blijf
dit volgen tot de asfaltweg. U gaat hier links naar beneden en bereikt het kabelbaanstation naar de
Seetalhorn. Ga na het kabelbaanstation linksaf en blijf rechtdoor lopen tot een grotere straat (Dorfweg). Ga
hier rechtsaf naar het postkantoor/busstation.
Vervoer vanaf Grächen
Vanuit Grächen kunt u per bus of auto terug naar St. Niklaus (zie boven).
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Wandelroute Grächen - Hohtschuggo - Grächen
Regio
: Wallis
Duur
: 2h30
Afstand
: 7 km
Categorie
: gemiddeld
Gebruikesscore : 7

Introductie
Dit is een leuke wandeling door de
bosrijke
omgeving
van
het
toeristendorpje
Grächen
(het
Grächerwald), met uitzicht op o.a. de
Weisshorn en de Bietschhorn. U gaat
op weg naar een restaurantje op
Hohtschuggo. Vanaf het terras heeft
u uitzicht op het 800 m lager gelegen
dorp Stalden, waar het Mattertal en
het Saastal samenkomen. Onderweg
loopt u langs de voor Wallis
karakteristieke open waterleidingen
(Suonen).
Vervoer naar Grächen
Grächen bereikt u met de auto of met
de bus vanaf het station van St.
Niklaus.
Routebeschrijving
Bij het verlaten van het
postkantoor/busstation volgt u linksaf
de Dorfweg naar het pleintje met de
kerk. Loop vervolgens naar de kabelbaan van de Seetalhorn. Volg nu de bordjes naar Zum See. Vanaf dit
kleine meertje met hotel/restaurant volgt u de bordjes richting Eggeri/Hohtschuggo. Na enige tijd loopt u
parallel aan een open waterleiding. Blijf dit pad volgen. Na circa 2 km kruist u het traject van een skilift en
daarna een veld. Vlak voor Hohtschuggo volgt een steile afdaling door het bos die ongeveer een kwartier
duurt. Ga daarna rechtsaf naar het restaurantje van Hohtschuggo (3 minuten) of linksaf om de route direct
te vervolgen. Volg nu de bordjes richting Bärgji/Grächen. Vanaf Bärgji volgt u de (semi)verharde weg tot
Grächen, waarbij u in Egga een klein kerkje passeert.
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Wandelroute Riffelalp - Sunnegga
Regio
: Wallis
Duur
: 2h30
Afstand
: 7.5 km
Categorie
: gemiddeld
Gebruikesscore : 10

Introductie
Tijdens deze mooie wandeling rond
het dal van de Findelbach loopt u
door
bos,
maar
ook
door
hooggebergtelandschap. Vanuit het
eindpunt Sunnegga heeft u een
prachtig uitzicht op de Matterhorn. U
kunt deze wandeling verlengen door
vanuit Rotenboden te starten.
Vervoer naar Riffelalp
Riffelalp bereikt u met de tandradtrein
die vanuit Zermatt naar de Gornergrat
vertrekt. Deze tandradtrein vertrekt
tegenover het treinstation. Zermatt is
autovrij en alleen per trein te
bereiken. Automobilisten kunnen in
het nabijgelegen Täsch gebruik
maken van een groot parkeerterrein.
Hier vertrekken frequent treinen naar
Zermatt.
Routebeschrijving
Volg de bordjes richting Riffelalp op
het pad langs het tramspoor. Even later neemt u het pad dat rechts naar beneden gaat richting Untere
Riffelalp. Vervolgens gaat u linksaf richting Riffelalp/Riffelberg. Vóór het kerkje volgt u het pad naar rechts.
Bij het hotel volgt u het pad omhoog richting Riffelberg/Monte Rosahütte. Even later gaat u linksaf richting
Grünsee. Vanaf dit pad heeft u een mooi uitzicht op o.a. de Matterhorn, de Zmuttgletscher en het stuwmeer
dat daaronder ligt. Het pad kruist de tandradspoorlijn van Zermatt naar de Gornergrat. Blijf de bordjes
richting Grünsee volgen. Op een splitsing volgt u het smalle pad links naar beneden, dat zich even later bij
een breder pad richting Grünsee voegt. Loop links langs de Grünsee en houd daarna links aan tot u op een
breder pad komt. Volg dit pad tot u links over een brug richting Stellisee/Blauherd kunt. Dit brede pad loopt
uiteindelijk omhoog tot de Grindjisee. Volg vanaf hier het pad richting Sunnegga, dat naar links geleidelijk
omhoog loopt. Vlak voor Sunnegga passeert u de Leisee. Daarna volgt een korte klim naar het eindpunt.
Vervoer vanaf Sunnegga
Vanuit Sunnegga neemt u de ondergrondse bergtrein terug naar Zermatt, waar u in 10 minuten naar het
treinstation kunt lopen om uw reis per gewone trein voort te zetten (zie boven).
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Wandelroute Ausserberg - Lalden
Regio
: Wallis
Duur
: 2h30
Afstand
: 8 km
Categorie
: gemiddeld
Gebruikesscore : 9

Introductie
De
spoorwegmaatschappij
Lötschbergbahn (BLS) heeft een
aantal
wandelroutes
verzorgd
waaronder
het
'Bahnlehrpfad
Südrampe'. Dit is een educatieve
wandeling langs de spoorlijn die naar
de zuidelijke ingang van de
Lötschbergtunnel leidt. De wandeling
Ausserberg – Lalden beslaat het
tweede en laagstgelegen deel van
deze route, die eigenlijk al in Hohtenn
begint (zie de wandeling Hohtenn Ausserberg). In Eggerberg kunt u de
wandeling
eventueel
eerder
beëindigen door daar al op de trein te
stappen. Dit droge gebied kent in de
zomer een warm Zuid-Europees
klimaat. Zo kunt u er bijvoorbeeld
salamanders tegenkomen. Op het
eerste deel van de route zult u een
open
waterleiding
zien.
Het
smeltwater stroomt hier met grote
snelheid naar beneden. Het grootste
deel van de route bestaat uit
gemakkelijke paden. Alleen bij de
kruising met de Baltschiederbach
tussen Ausserberg en Eggerberg is het pad wat lastiger. Het is aan te raden deze route uiterlijk in 2006 te
lopen als u geïnteresseerd bent in de treinen. Vanaf 2007 wordt een nieuwe tunnel in gebruik genomen
waardoor het aantal treinen op dit traject zal afnemen.
Vervoer naar Ausserberg
Het station van Ausserberg bereikt u het makkelijkste met de trein vanuit Goppenstein of Brig. U kunt er
ook met de auto komen via Visp.
Routebeschrijving
Volg de bordjes Eggerberg en 'Bahnlehrpfad'. Volg vanaf Eggerberg de bordjes Lalden en 'Bahnlehrpfad'.
Vervoer vanaf Lalden
Vanuit Lalden neemt u de trein richting Brig of Ausserberg/Goppenstein.
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Wandelroute Herbriggen - Täsch
Regio
: Wallis
Duur
: 2h30
Afstand
: 8.5 km
Categorie
: gemiddeld
Gebruikesscore : onbekend

Introductie
Deze afwisselende wandeling door
het Mattertal is een prima inlooproute
voor de eerste dagen van uw
vakantie. De route is een deel van de
langere wandeling Herbriggen –
Zermatt. U kunt de wandeling ook
inkorten tot Randa. U loopt langs de
rivier de Mattervispa, door bos en
weiden, en door de dorpjes Randa en
Wildi. Vlak voor Randa passeert u
een enorme berg rotsen (de
Grossgufer) die ontstaan is tijdens
twee steenverschuivingen op 18 april
en 9 mei 1991. De rotsmassa
veroorzaakte een overstroming in een
deel van het dorp. De Mattervispa, de
spoorlijn en de autoweg zijn
sindsdien omgeleid. Er is onderweg
regelmatig uitzicht op de achter
Zermatt gelegen Breithorn.
Vervoer naar Herbriggen
Herbriggen bereikt u per trein of auto
vanuit
de
richting
Brig/Visp/Stalden/St.Niklaus of vanuit de richting Randa/Täsch/Zermatt.
Routebeschrijving
Volg vanaf Herbriggen de bordjes richting Randa. Vanaf het station loopt u over de brug over de
Mattervispa, en daarna linksaf zodat u de rivier stroomopwaarts volgt. Even later buigt het pad van de rivier
af het bos in en klimt u enkele tientallen meters. Daarna daalt u weer af tot het niveau van de rivier. Bij de
Grossgufer blijft u de asfaltweg volgen. Even later gaat het wandelpad aan de rechterkant van de weg
verder. Neem echter de kortste weg naar Randa door de asfaltweg te blijven volgen die verderop de
spoorlijn kruist. Steek de grote weg over en neem de weg die schuin naar rechts het dorp Randa in gaat.
Na een paar honderd meter passeert u het station. Aan het eind van de weg gaat u rechtsaf richting Wildi
en Täsch. Na circa 500 m bereikt u Wildi. Bij het kerkje aangekomen loont het de moeite om links het
smalle straatje met houten huizen te bezichtigen. De route gaat vlak voor het kerkje rechtsaf richting Täsch.
U steekt de grote weg over en via een brug komt u aan de overkant van de Mattervispa. Na de brug gaat u
linksaf. Dit pad loopt een stukje door het bos en blijft daarna parallel aan de rivier lopen. U passeert een
meertje dat rechts van u ligt. Bij Täsch ziet u het station aan de overkant van de rivier liggen. Nadat u het
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station bent gepasseerd gaat u linksaf de brug en de spoorlijn over. Daarna gaat u linksaf en even
verderop weer linksaf om het station te bereiken.
Vervoer vanaf Täsch
Vanuit Täsch reist u per trein terug naar Herbriggen of verder in de richting St.Niklaus/Stalden/Visp/Brig of
naar Zermatt. Er is een grote parkeerplaats bij het station.
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Wandelroute Lauchernalp - Fafleralp
Regio
: Wallis
Duur
: 2h30
Afstand
: 9 km
Categorie
: gemiddeld
Gebruikesscore : 7

Introductie
Deze route omvat het noordoostelijke deel van de Lötschentaler
Höhenweg,
een
schitterende
wandelroute langs de hellingen van
het Lötschental. Vanaf Lauchernalp
daalt u langzaam af tot Fafleralp, het
achterste dorpje in het dal. U loopt
voornamelijk door weiden en bos.
Eerst is er veel uitzicht op de
Langgletscher
achter
Fafleralp;
Daarna loopt u voornamelijk door het
bos waarbij u de kleine Schwarzsee
passeert.
Vervoer naar Lauchernalp
U reist eerst naar Wiler. Dit dorpje
bereikt u met de auto of de bus vanuit
Goppenstein. U neemt de kabelbaan
van Wiler naar Lauchernalp.
Routebeschrijving
Volg vanaf het kabelbaanstation de
bordjes
Fafleralp/Lötschentaler
Höhenweg. Vanaf het dorpje Fafleralp, 10 minuten voor het eindpunt, volgt u de bordjes naar Fafleralp
Parkplatz/Postauto. Vlak voor de parkeerplaats kunt u de asfaltweg verlaten om links via de
voetgangersbrug naar de parkeerplaats te lopen.
Vervoer vanaf Fafleralp
Vanaf het eindpunt van de route, een grote parkeerplaats even buiten het dorpje Fafleralp, neemt u de bus
richting Wiler/Goppenstein.
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Wandelroute Unter dem Berg - Saas Fee
Regio
: Wallis
Duur
: 2h40
Afstand
: 8.5 km
Categorie
: gemiddeld
Gebruikesscore : onbekend

Introductie
Tijdens deze dalwandeling rond de
toeristencentra Saas Grund en Saas
Fee ziet u met name veel kerken en
kapelletjes: Welgeteld kunt u 3
kerken en 16 kapelletjes bezichtigen.
Verder loopt u door bos, langs de
rivier de Saaser Vispa en aan het
eind van de wandeling komt u bij een
meer dat wordt gevuld door het water
van smeltende gletsjers die hoger in
de bergen liggen. Er is onderweg
voldoende gelegenheid om met een
kabelbaan naar een uitzichtpunt te
gaan. Vanuit Unter dem Berg vertrekt
een kabelbaan naar Hohsaas, en er
gaan verschillende kabelbanen vanuit
Saas Fee.
Vervoer naar Unter dem Berg
Unter dem Berg bereikt u met de auto
of de bus vanuit Saas Fee of
Stalden/Visp.
Routebeschrijving
Loop vanaf de bushalte in Unter dem Berg naar de kerk ca. 100 m verderop. Volg vanaf hier de bordjes
naar Unter dem Berg Talstation. Vanaf de kabelbaan volgt u de bordjes naar Saas Grund Post. Ga in Saas
Grund na de kerk en de bushaltes naar rechts richting Saas Fee zoals de bordjes voor autoverkeer
aangeven. Vanaf rechts voor de brug volgt u de borden ‘Saas Fee (Kapellenweg)’. U loopt nu links van de
Saaser Vispa. Steek na ca. 750 m de brug over en blijf aan de overkant de bordjes volgen. Neem bij de
splitsing het pad dat rechts omhoog gaat. Vanaf hier zijn 15 kleine en een grote kapel te zien, die tussen
1708 en 1711 werden gebouwd. Kies vlak voor Saas Fee het linker pad richting Saas Fee. Via een smal
asfaltweggetje bereikt u het dorp. Ga aan het eind van het weggetje rechtsaf. U passeert het
postkantoor/busstation en volgt de bordjes Wildi/Dorfrundweg. Bij hotel Allalin gaat u linksaf. U blijft de
winkelstraat volgen en gaat meteen na de kerk rechtsaf richting Hannig. Volg de asfaltweg omhoog. De
bordjes Hannig leiden u naar een bospad. Neem op dit bospad het eerste pad links. Verderop gaat u
rechtdoor in de richting Dorfrundweg. U steekt een bruggetje over en volgt de bordjes Gletschersee. Bij het
meer aangekomen volgt u de bordjes richting Saas Fee. Bij een kruispunt gaat u rechtsaf langs het water
naar beneden richting Dorfrundweg. U loopt over een brug en volgt daar het bordje Dorfrundweg naar
rechts. Bij een breed grindpad gaat u linksaf dit pad op en bij de asfaltweg rechtsaf. Blijf nu de bordjes naar
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Saas Fee volgen. Volg in Saas Fee de bordjes naar het busstation. U passeert hierbij Metro Alpin (naar het
panoramarestaurant Allalin) en een brug die u hoog over de Feevispa leidt.
Vervoer vanaf Saas Fee
Het autovrije Saas Fee verlaat u met de bus richting Saas Grund/Stalden/Visp. Let er op dat de bussen in
Saas Fee vanuit de hal van het busstation vertrekken, en niet vanaf het plein.
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Wandelroute Giw - Gspon
Regio
: Wallis
Duur
: 3h00
Afstand
: 6.5 km
Categorie
: gemiddeld
Gebruikesscore : 10

Introductie
Deze route loopt door hooggelegen
naaldbossen
en
bergweiden.
Onderweg zijn er mooie vergezichten
waarbij onder andere de Dom,
Weisshorn en Bietschhorn te zien
zijn.
Vervoer naar Giw
U reist vanuit Visp met de bus of de
auto via een (soms smalle) bergweg
naar Visperterminen. U loopt in 5
minuten naar de kabelbaan die u
naar Giw brengt.
Routebeschrijving
Volg vanaf Giw de bordjes Gspon en
‘Gspon Höhenweg’. Let op: Er is ook
een lager gelegen route naar Gspon
die slechts 2 uur duurt. Neem deze
niet.

Vervoer vanaf Gspon
Vanuit Gspon neemt u de kabelbaan naar het station van Stalden. Vanuit Stalden reist u per trein richting
Visp/Brig of St.Niklaus/Zermatt, of per bus richting Saas Fee.
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Wandelroute Hohtenn - Ausserberg
Regio
: Wallis
Duur
: 3h00
Afstand
: 9 km
Categorie
: gemiddeld
Gebruikesscore : 8

Introductie
De
spoorwegmaatschappij
Lötschbergbahn (BLS) heeft een
aantal
wandelroutes
verzorgd
waaronder
het
'Bahnlehrpfad
Südrampe'. Dit is een educatieve
wandeling langs de spoorlijn die naar
de zuidelijke ingang van de
Lötschbergtunnel leidt. De wandeling
Hohtenn - Ausserberg beslaat het
eerste en hoogstgelegen deel van
deze route, die eigenlijk pas in Lalden
eindigt (zie de wandeling Ausserberg
– Lalden). Dit is een spectaculaire
wandeling met veel mooie uitzichten
in
het
Rhônedal.
Voor
spoorwegliefhebbers is deze route
extra
interessant
vanwege
de
spoorwegviaducten, -tunnels en de
informatieborden
van
de
Lötschbergbahn. Het is aan te raden
deze route uiterlijk in 2006 te lopen
als u geïnteresseerd bent in de
treinen. Vanaf 2007 wordt een
nieuwe tunnel in gebruik genomen
waardoor het aantal treinen op dit
traject zal afnemen.
Vervoer naar Hohtenn
Het station van Hohtenn bereikt u het makkelijkste met de trein vanuit Goppenstein of Brig.
Routebeschrijving
Volg de bordjes Ausserberg en 'Bahnlehrpfad'. U passeert eerst het in een bocht gelegen LuogelkinnViadukt. Halverwege de route loopt u door een voetgangerstunnel, die door kleine werktreinen is gebruikt
bij de aanleg van de spoorlijn. Na de tunnel bereikt u het 'Bietschtalviadukt'. Als u een foto wilt nemen van
dit viaduct kunt u het beste even wachten tot u het viaduct circa 500 m bent gepasseerd. Dit droge gebied
kent in de zomer een warm Zuid-Europees klimaat. Zo kunt u er bijvoorbeeld salamanders tegenkomen.
Ook een leuke ervaring is de open waterleiding die u op het laatste deel van de route zult zien. Het
smeltwater stroomt hier met grote snelheid naar beneden.
Vervoer vanaf Ausserberg
U reist per trein naar Hohtenn/Goppenstein of naar Brig.
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Wandelroute Furggstalden - Furggtälli - Zermeiggern
Regio
: Wallis
Duur
: 3h15
Afstand
: 9 km
Categorie
: moeilijk
Gebruikesscore : onbekend

Introductie
De kabelbaan brengt u naar de
naaldbossen van Furggstalden. U
loopt via dit bos naar het kale
hooggelegen dal van het riviertje de
Furggbach. Er zijn mooie uitzichten in
dit rustige dal. Het pad leidt
uiteindelijk naar de Antronapass. Een
rondwandeling via deze route zal vele
uren duren. Wie korter wil wandelen
zal hetzelfde pad weer terug moeten
nemen. Dat gebeurt ook tijdens deze
wandeling. Nadat u weer bij het
naaldbos bent teruggekeerd neemt u
een bospad naar het dal.
Vervoer naar Furggstalden
U reist met de auto of de bus via
Saas Grund naar Saas Almagell. De
kabelbaan naar Furggstalden bevindt
zich op 2 minuten lopen van de
bushalte.

Routebeschrijving
Volg vanaf de kabelbaan de bordjes Furggalp. Vanaf Furggalp volgt u de bordjes richting de Antronapass
aan de linker zijde van de Furggbach. Na ca. 3 km, bij de brug over de rivier, keert u om en neemt u
hetzelfde pad terug. Er is een pad aan de overkant van de rivier, maar dit was niet begaanbaar toen wij
deze route liepen. Terug bij Furggalp gaat u over de brug en volgt de bordjes naar Zermeiggern. Na een
afdaling door het bos vindt u bij de asfaltweg in het dal een bushalte.
Vervoer vanaf Zermeiggern
Vanuit Zermeiggern neemt u de bus naar Saas Almagell/Saas Grund. De dienstregeling is beperkt, dus
informeer van tevoren naar de vertrektijden. U kunt ook naar Saas Almagell lopen (ca. 1,5 km).
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Wandelroute Bettmeralp - Aletschwald - Riederalp
Regio
: Wallis
Duur
: 3h15
Afstand
: 9.5 km
Categorie
: moeilijk
Gebruikesscore : 8

Introductie
Het Aletschwald ligt aan het einde
van de Grosser Aletschgletscher. Het
unieke uitzicht op de grootste gletsjer
van de Alpen vanuit een schitterend
oud bos zult u niet snel vergeten. Dit
natuurgebied is een bezoek meer dan
waard.
Wilt
u
de
Grosser
Aletschgletscher liever bezichtigen in
combinatie
met
een
korte,
eenvoudige wandeling? Bekijk dan de
route Fiescheralp – Riederalp. Wilt u
de gletsjer bezichtigen zonder te
wandelen? Kijk dan bij de dagtochten
Wallis.
Vervoer naar Bettmeralp
U reist per trein of auto vanuit Brig of
Oberwald naar Betten. Daar stapt u
over
op
de
kabelbaan
naar
Bettmeralp.
Routebeschrijving
Volg eerst de bordjes naar de
Bettmersee. Loop links om de Bettmersee heen en neem vanaf de linkeroever het pad dat licht stijgend
een weide in gaat. Blijf na de weide het pad volgen dat vrij steil omhoog gaat. Kies bij de Blausee het pad
dat
rechts
omhoog
gaat.
Eenmaal
boven
aangekomen
loopt
u
in
de
richting
Riederfurka/Gletscherpanorama. Vanaf het uitzichtpunt (Breitboden) loopt u ca. 100 m in de richting van
Moosfluh, waarna u linksaf een smal pad neemt dat afdaalt in het Aletschwald (aangegeven door een bord
‘Naturschutzgebiet’). Kies bij de richtingaanwijzer de richting Gletscher en bij de volgende richtingaanwijzer
de richting Unterer Aletschweg/Riederfurka. Het loont de moeite om vanaf hier eerst nog ca. 250 m het pad
richting de Grosser Aletschgletscher te volgen om daarna terug te lopen en de route te vervolgen. U loopt
door het mooie Aletschwald naar Riederfurka, waar u de bordjes naar Riederalp volgt. In Riederalp loopt u
naar het kabelbaanstation Greicheralp. Dit is het eindpunt van deze wandelroute.
Vervoer vanaf Riederalp
Vanuit Riederalp brengt de kabelbaan u naar het treinstation in Mörel. Daar neemt u de trein naar
Fiesch/Oberwald of naar Brig.
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Wandelroute Fafleralp - Langgletscher - Fafleralp
Regio
: Wallis
Duur
: 3h30
Afstand
: 8 km
Categorie
: gemiddeld
Gebruikesscore : 9

Introductie
Het Lötschental is een lang zijdal van
het Rhônedal. Een mooi uitgangspunt
voor wandelingen is Fafleralp, aan
het einde van het dal.
Vervoer naar Fafleralp
Er is een grote parkeerplaats even
buiten het dorpje Fafleralp. U kunt
deze parkeerplaats ook met de bus
vanuit Goppenstein bereiken.
Routebeschrijving
U loopt door het dal of via een hoger
gelegen pad naar de Langgletscher.
Het hoger gelegen pad is de mooiste
route.
Deze
wandeling
hoeft
overigens niet zo lang te zijn als
hierboven staat aangegeven. De
lengte is afhankelijk van hoe ver u
doorloopt in de richting van de
gletsjer.
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Wandelroute Herbriggen - Zermatt
Regio
: Wallis
Duur
: 4h00
Afstand
: 14 km
Categorie
: gemiddeld
Gebruikesscore : onbekend

Introductie
Tijdens deze lange wandeling leert u
het afwisselende landschap van het
Mattertal goed kennen. U kunt de
wandeling eventueel inkorten tot
Randa of Täsch. U loopt langs de
rivier de Mattervispa, door bos en
weiden, en door de dorpjes Randa,
Wildi en Täsch. Vlak voor Randa
passeert u een enorme berg rotsen
(de Grossgufer) die ontstaan is
tijdens twee steenverschuivingen op
18 april en 9 mei 1991. De rotsmassa
veroorzaakte een overstroming in een
deel van het dorp. De Mattervispa, de
spoorlijn en de autoweg zijn
sindsdien omgeleid. Er is onderweg
regelmatig uitzicht op de achter
Zermatt gelegen Breithorn. Tijdens
het laatste deel van de wandeling
kunt u het verloop van het
tandradtraject van de trein naar het
autovrije Zermatt goed bekijken. U
loopt Zermatt binnen bij het
helikopterplatform. Dit is overigens
niet het mooiste deel van dit
toeristische stadje. Het is zeker de
moeite waard om na uw wandeling de Bahnhofstrasse te bezichtigen, een stadswandeling te maken (zie de
route Zermatt – Winkelmatten - Zermatt) of een uitzichtpunt te bezoeken.
Vervoer naar Herbriggen
Herbriggen bereikt u per trein of auto vanuit de richting St.Niklaus/Stalden/Visp/Brig of vanuit de richting
Randa/Täsch/Zermatt. Als u met de auto reist is het wellicht handig om van de grote parkeerplaats in
Täsch gebruik te maken. U reist dan per trein naar Herbriggen. Vanuit Zermatt gaan er frequent treinen
terug naar Täsch.
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Routebeschrijving
Volg vanaf Herbriggen de bordjes richting Randa. Vanaf het station loopt u over de brug over de
Mattervispa, en daarna linksaf zodat u de rivier stroomopwaarts volgt. Even later buigt het pad van de rivier
af het bos in en klimt u enkele tientallen meters. Daarna daalt u weer af tot het niveau van de rivier. Bij de
Grossgufer blijft u de asfaltweg volgen. Even later gaat het wandelpad aan de rechterkant van de weg
verder. Neem echter de kortste weg naar Randa door de asfaltweg te blijven volgen die verderop de
spoorlijn kruist. Steek de grote weg over en neem de weg die schuin naar rechts het dorp Randa in gaat.
Na een paar honderd meter passeert u het station. Aan het eind van de weg gaat u rechtsaf richting Wildi
en Täsch. Na circa 500 m bereikt u Wildi. Bij het kerkje aangekomen loont het de moeite om links het
smalle straatje met houten huizen te bezichtigen. De route gaat vlak voor het kerkje rechtsaf richting Täsch.
U steekt de grote weg over waarna een brug u aan de overkant van de Mattervispa brengt. Na de brug
gaat u linksaf. Dit pad loopt een stukje door het bos en blijft daarna parallel aan de rivier lopen. U passeert
een meertje dat rechts van u ligt. Bij Täsch ziet u het station aan de overkant van de rivier liggen. Nadat u
het station bent gepasseerd kunt u linksaf de brug en de spoorlijn over om het station te bereiken. De route
loopt echter rechtdoor. Volg vanaf hier de bordjes naar Zermatt.
Vervoer vanaf Zermatt
Zermatt is autovrij. U kunt per trein terugreizen naar Herbriggen of Täsch, of verder in de richting St.
Niklaus/Stalden/Visp/Brig.
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Wandelroute Rotenboden - Riffelalp - Sunnegga
Regio
: Wallis
Duur
: 4h15
Afstand
: 12 km
Categorie
: gemiddeld
Gebruikesscore : onbekend

Introductie
Aan indrukwekkende uitzichten is op
de route naar Sunnegga geen
gebrek. U ziet de nabijgelegen
Matterhorn, maar bij helder weer kunt
u ook gemakkelijk de meer dan 40
km verderop gelegen Bietschhorn
zien, aan de overkant van het
Rhônedal. Tijdens het tweede deel
van de wandeling loopt u rond het dal
van de Findelbach door bos, maar
ook door hooggebergtelandschap.
Vanuit het eindpunt Sunnegga heeft u
een
prachtig
uitzicht
op
de
Matterhorn. U kunt deze wandeling
eventueel inkorten tot Riffelalp, waar
u de trein naar Zermatt kunt nemen.
Vervoer naar Rotenboden
Rotenboden bereikt u met de
tandradtrein die vanuit Zermatt naar
de
Gornergrat
vertrekt.
Deze
tandradtrein vertrekt tegenover het
treinstation. Zermatt is autovrij en
alleen per trein te bereiken.
Automobilisten kunnen in het nabijgelegen Täsch gebruik maken van een groot parkeerterrein. Hier
vertrekken frequent treinen naar Zermatt.
Routebeschrijving
U volgt eerst de bordjes naar de Riffelsee, een schitterend bergmeertje. Loop rechts om de Riffelsee heen,
en loop bij de splitsing rechtdoor. Vanaf de volgende splitsing volgt u de bordjes richting Riffelalp/Furi. Bij
de kapel van Riffelberg gaat u rechtsaf. Op de Riffelberg is een treinstation waar u uw wandeling eventueel
eerder kunt beëindigen. Volg de bordjes Riffelalp. Volg even later bij een splitsing het pad links naar
Riffelalp, niet het pad naar rechts. Blijf de richting Riffelalp volgen. Even voor Riffelalp passeert u een
kerkje. Voor het hotel op Riffelalp volgt u het pad rechts omhoog richting Riffelberg/Monte Rosahütte (als u
rechtdoor loopt bereikt u het station van Riffelalp). Even later gaat u linksaf richting Grünsee. Vanaf dit pad
heeft u een mooi uitzicht op o.a. de Matterhorn, de Zmuttgletscher en het stuwmeer dat daaronder ligt. Het
pad kruist de tandradspoorlijn van Zermatt naar de Gornergrat. Blijf de bordjes richting Grünsee volgen. Op
een splitsing volgt u het smalle pad links naar beneden, dat zich even later bij een breder pad richting
Grünsee voegt. Loop links langs de Grünsee en houd daarna links aan tot u op een breder pad komt. Volg
dit pad tot u links over een brug richting Stellisee/Blauherd kunt. Dit brede pad loopt uiteindelijk omhoog tot
de Grindjisee. Volg vanaf hier het pad richting Sunnegga, dat naar links geleidelijk omhoog loopt. Vlak voor
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Sunnegga passeert u de Leisee. Daarna volgt een korte klim naar het eindpunt.
Vervoer vanaf Sunnegga
Vanuit Sunnegga neemt u de ondergrondse bergtrein terug naar Zermatt, waar u in 10 minuten naar het
treinstation kunt lopen om uw reis per gewone trein voort te zetten (zie boven).
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Wandelroute Mörel - Brig
Regio
: Wallis
Duur
: 4h15
Afstand
: 9 km
Categorie
: moeilijk
Gebruikesscore : onbekend

Introductie
Dit is een stevige maar erg mooie
wandeling waarbij u eerst een flinke
klim door het bos maakt. In het
gehucht Zen Achru wordt u beloont
met een mooi uitzicht over de stad
Brig en het Rhônedal. Vervolgens
daalt u af in een kloof en staat u oog
in oog met een grote waterval. Na het
dorp Termen loopt u via weiden met
chalets naar de oude stad Brig. In
Brig kunt u een hapje eten of een
bezoek
brengen
aan
het
Stockalperpalast, waar u even voor
het einde van de route langs loopt.
Vervoer naar Mörel
Mörel bereikt u per trein of auto
vanuit Brig of Fiesch/Andermatt.
Routebeschrijving
Loop vanaf het station naar de
hoofdweg en ga hier linksaf. Neem
even later het pad links naar beneden
richting Brig. Blijf de bordjes Termen/Brig volgen. Na de waterkrachtcentrale, aan het einde van de
asfaltweg, neemt u het linker bospad (dus niet rechts richting Termen). Neem daarna het eerste pad naar
links. Dit pad loopt parallel aan het terrein van de waterkrachtcentrale. Neem verderop het pad naar rechts
dat slingerend omhoog het bos in loopt. Dit pad blijft stijgen en komt uit bij een asfaltweg. Ga hier naar
rechts richting Termen. Neem een stukje na de bocht in de weg het bospad naar rechts richting
Tunnetschalp/Termen. Dit pad blijft door het bos stijgen. U passeert links een installatie van de
waterkrachtcentrale. Neem hier het pad links omhoog. Bij de brede weg gaat u rechtsaf en blijft u de weg
volgen tot het gehucht Zen Achru. Na het dorpje gaat u rechtsaf richting Termen. Dit pad daalt verderop stijl
maar ongevaarlijk naar een waterval in de kloof Tunnetschgrabe. In Termen loopt u rechtdoor via de
Dorfstrasse en de Termenstrasse. Negeer eventueel aanwezige bordjes naar links of rechts richting Brig.
Ga pas ca. 1 km buiten het dorpscentrum vanaf de Termenstrasse naar rechts richting Biela/Brig. Volg in
Brig de bordjes richting het station. Dit is eerst rechtdoor via de Furkaweg naar beneden (met links een
kerk). Ga bij het Stockalperpalast rechtsaf. Via de Alte Simplonstrasse en de Bahnhofstrasse bereikt u het
station.
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Vervoer vanaf Brig
Vanuit Brig gaan er treinen en bussen naar alle bestemmingen.
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Wandelroute Binn - Freichi - Binn
Regio
: Wallis
Duur
: 4h15
Afstand
: 12 km
Categorie
: moeilijk
Gebruikesscore : 7

Introductie
In het geïsoleerd gelegen Binntal
kunnen
prachtige
wandelingen
worden gemaakt. Deze route vormt
een mooie kennismaking met dit
gebied, aangezien u door een groot
deel van het dal zult wandelen. Het
landschap bestaat uit bossen en
weiden, hier en daar bezaaid met
grote rotsblokken. Aan het einde van
het dal is duidelijk de Punta d`Arbola
te zien, die tevens de grens met Italië
markeert.
Vervoer naar Binn
Binn bereikt u vanuit Fiesch met de
auto of de bus (let op de beperkte
dienstregeling). Fiesch is met de trein
of de auto te bereiken vanuit Brig en
Oberwald. Automobilisten kunnen in
Fiesch parkeren om daar de bus naar
Binn te nemen, wat u een rit over de
smalle weg naar Binn bespaart. In het
Binntal kunt u het beste de
parkeerplaats bij Imfeld gebruiken en
de route vanaf daar starten.
Routebeschrijving
Volg vanuit Binn de bordjes naar het gehucht Imfeld. Vanuit Imfeld neemt u het pad dat links omhoog door
een weide gaat, en daarna door het bos verder gaat. Volg de bordjes naar Freichi en de rood/witte
markeringen. Steek bij Freichi het riviertje de Binna over en volg nu de bordjes terug naar Binn. Bij Imfeld
loopt u via de parkeerplaats verder en vanaf de parkeerplaats volgt u het pad naar rechts. Het pad loopt
verder via de linkeroever van de Binna, en daarna via een camping. Blijf vanaf de camping de bordjes
Wanderweg en Binn volgen. Uiteindelijk steekt u de rivier weer over en volgt u het pad dat tussen enkele
huisjes doorloopt en op het pad van de heenweg uitkomt. Vanaf hier is het nog ca. 20 minuten lopen tot u
weer terug bent in Binn.

© MySwissAlps.com, maart 2005 – Kijk in de Swiss Shop op www.MySwissAlps.com voor meer informatie en een
recente versie van deze brochure.

39

Toeristische informatie Wallis - Wandelroutes

Legenda wandeltips
Duur

Gemiddelde tijd zonder pauzes

Afstand

Afstand bij benadering

Categorie

· eenvoudig: makkelijke wandelingen zonder extreem klimmen of
dalen en zonder hindernissen zoals rotsen of beekjes. Geschikt voor
ongeoefende wandelaars.
· gemiddeld: 'normale' bergwandelingen met enig klimmen en/of dalen
en mogelijk enkele eenvoudige hindernissen. Ook geschikt voor
onervaren wandelaars na enige oefening met wandelingen van de
categorie eenvoudig.
· moeilijk: normale conditie vereist. Behoorlijk klimmen en dalen en
ruw terrein kunnen deel uitmaken van deze wandelingen.
· zwaar: goede conditie vereist. Steile afdalingen en/of een stevige
klim. Soms moeilijk begaanbare paden. Niet geschikt voor kleine
kinderen.

Gebruikersscore Gemiddelde beoordeling (1-10) van deze wandeling door bezoekers
van MySwissAlps.com.
Traject trein
Traject trein (tunnel)
Traject bus
Traject bus (tunnel)
Traject boot
Traject bergtrein of kabelbaan
Wandelroute
Pad dat op de wandelroute aansluit
Treinstation
Bushalte
Aanlegplaats boot
Luftseilbahn (kabelbaan met grote cabine)
Gondelbahn (kabelbaan met kleine cabines)
Sesselbahn (stoeltjeslift)
Standseilbahn (bergtrein met kabelsysteem)
Restaurant
Eenvoudige eetgelegenheid
Hotel
Belangrijke plaats langs de wandelroute (station, uitzichtpunt, etc.)
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