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Woensdag 17 juli Heel - Walldorf    358 km

Vorig jaar hadden we al het plan opgepakt om nog eens (zie 2012) naar camping Vorderboden in Baad te gaan, maar helaas was die toen vol.
Toen we dit jaar begin maart wilden reserveren waren er nog maar 2 plaatsen vrij. Wat een geluk en nu maar hopen dat het nog een mooie plaats is.

Om 20 minuten voor 10 trekken we de deur achter ons dicht en begint onze vakantie. Tijdens de rit hebben we een paar kleine files en we komen
tegen half 4 aan bij de camping Astoria in Walldorf. Een voor ons inmiddels vertrouwd adres en zoals gewoonlijk eten we 's avonds op het terras van
het restaurantje.

18 juli Walldorf - Baad    349 km

Rond 9 uur vertrekken we en het eerste stuk van de rit hebben we een paar kleine files, niets om je druk over te maken. Maar dan, vlak voor
Memmingen, gaat het mis. We staan een tijdlang in de file en later blijkt ook nog de autoweg afgesloten te zijn. Dat betekent in één lange file, die
tergend langzaam gaat, onze weg vervolgen om zo'n anderhalf uur later weer op de autoweg aan te komen.

Uiteindelijk komen we tegen 4 uur aan op de
camping in Baad.

We worden vriendelijk ontvangen en na de
inschrijving zetten we de caravan op onze plaats.
De camping is inderdaad helemaal vol en we zijn
tevreden met de plek die nog voor ons vrij was. Voor
het opzetten van de luifel drinken we op onze
aankomst.
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19 juli Baad - Bärgunttal - Bärgunthütte / Bärgunt Hütte / Bärgunt-Hütte - Baad   6,7 km
Laagste punt: 1200 m Hoogste punt: 1410 m Totale stijging / daling: 230 m

De zon schijnt al als we om 8 uur opstaan. Vandaag gaan we het rustig aan doen en we besluiten na de lunch een korte
wandeling te maken die we 7 jaar geleden ook hebben gedaan.

We vertrekken vanaf de camping en lopen richting Baad. Vanaf daar gaat het over een mooie bosweg omhoog naar de
Bärgunthütte.

De beek, waar we een tijdje langs lopen, is een mooie
speelplaats voor jong en oud.

Deze verwijzing naar de hut kan men niet over het hoofd
zien.
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Nog even en we zijn bij de hut.

We genieten
een tijdje van
een drankje
en de
omgeving
voor we aan
de terugweg
beginnen.

Een leuke wandeling aan het begin van deze vakantie.
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20 juli Walmendinger Hornbahn - Muttelbergkopf - Schwarzwasserhütte - Auenhütte  11 km
Laagste punt: 1270 m Hoogste punt: 1990 m Totale stijging: 400 m Totale daling: 1060 m

Voor onze tweede wandeling gaan we eerst met de bus vanaf de camping naar Mittelberg. Daar pakken we kabelbaan naar de Walmendinger Horn
op 1940 m.

Als we uitstappen is het absoluut niet koud dus de jas kan in de rugzak blijven. We hebben een mooi zicht over de omgeving en zien beneden ons het
pad liggen dat wij na een afdaling naar boven gaan volgen.
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Ook zien we vanaf het kabelbaanstation in de diepte Baad liggen met daarachter het dal naar de Bärgunthütte die we gisteren bezocht hebben.
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We verwennen ons aan het begin van de wandeling door via een lift een gedeelte van de afdaling over te slaan.

Maar dan gaan we toch
echt op pad en we zien
even later de Hohe Ifen
liggen en die zullen we
de hele dag blijven zien.

Ook zien we al het pad
liggen dat we op de
terugweg moeten
hebben.
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In het begin is het lekker relaxed lopen maar nu moeten we toch aan de bak om naar het hoogste punt van de dag te gaan, de Muttelbergkopf op
1990 m.
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Op het hoogste punt houden we een pauze alvorens aan een korte afdaling te
beginnen met zo nu en dan een lastig stukje.
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Vervolgens blijven we op het pad op de kam.
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Wie denkt dat de wandeling op hoogte blijft heeft het mis. We dalen een aantal keren om vervolgens ook weer te klimmen. Soms over gemakkelijk
terrein maar het is soms ook behoorlijk lastig. De wandeling is dan ook aangegeven voor geoefende wandelaars. Het duurt dan ook lang totdat we bij
de Ochsenhofer Scharte zijn waar we de kam verlaten en afdalen naar de Schwarzwasser-Hütte.

Daar doen we ons tegoed aan een heerlijke kop goulashsoep en zijn we ook toe aan een koud glas drinken.
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Na de hut hebben we het zwaarste gedeelte
van de wandeling gehad en lopen via een
langzaam dalend pad naar de Auenhütte.

Daar wachten we drie kwartier op de bus die ons via een zijlijn naar de grote weg door het dal brengt. Vervolgens stappen we op de hoofdlijn op de
bus die iedere 10 minuten gaat en ons weer naar de camping brengt. Zittend voor de caravan kijken we bij een glas bier en witte wijn terug op een
mooie, maar zware wandeling, ondanks dat we maar 400 m hebben gestegen.

21 juli Baad  0 km
Dagje camping.
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22 juli Kanzelwandbahn - Kuhgehrensattel - Kuhgehrenspitze - Innere Kuhgehrenalpe - Höfle  7,6 km
Laagste punt: 1134 m Hoogste punt: 1951 m Totale stijging: 120 m Totale daling: 930 m

Na een dagje rust trekken we de wandelschoenen weer aan en met de bus rijden we naar de Kanzelwandbahn. Ook nu is het weer prachtig weer als
we de kabelbaan uitstappen en op het hoogste punt van vandaag staan.

Daar we het hoogste punt al gehad hebben beginnen we gelijk aan een korte afdaling om vervolgens licht te klimmen naar het Kuhgehrensattel.

Vanaf het Kuhgehrensattel lopen we even heen en weer naar de Kuhgehrenspitze op 1910 m.
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De Kuhgerenspitze, een klein topje in deze prachtige bergwereld.

Hierna dalen we via een
relaxte wandeling naar de
Innere Kuhgerenalpe waar we
ons wederom tegoed doen
aan een kop goulashsoep.
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De weg verder naar beneden levert geen enkel probleem op dus kunnen we al
lopend om ons heen kijken.
Toch vinden we het leuk om even later weer een smal paadje door de weilanden
kunnen volgen.

In Höfle aangekomen nemen we de bus terug.

Het was een eenvoudige en toch mooie
wandeling.
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23 juli Kanzelwandbahn - Fellhorn - Söllereck - Unterwestegg  13 km
Laagste punt: 1079 m Hoogste punt: 2038 m Totale stijging: 390 m Totale daling: 1260 m

Vandaag gaan we weer naar de Kanzelwandbahn en bovengekomen gaan we nu richting de Fellhorn.
Daarna gaan we de kam volgen tot vlak voor de Söllereck.
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Ook nu beginnen we met een afdaling en lopen
langs een waterspeelplek voor de kinderen.

Na de afdaling moeten we toch echt gaan klimmen om op
de Fellhorn te komen en ook hier is het één grote
bloemenzee.



17

Het pad volgt de grens tussen Oostenrijk en Duitsland.

De beklimming van de Fellhorn is erg geliefd bij veel wandelaars.

Op de top van de Fellhorn is het rustig en dat heeft
te maken met het feit dat het er krioelt van de
vliegen. Ook wij lopen weer snel door.
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Wel hebben we op de top
een prachtig zicht over
het pad dat we verder
gaan volgen.

In de verte zien we weer de Hohe Ifen liggen en
rechts daarvan de Gottesacker. Beneden de
bebouwing van het Kleinwalsertal.
Helaas is het zicht erg heiig.
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Op de route die we na de Fellhorn volgen is het rustiger. De meeste mensen lopen weer terug naar de kabelbaan.
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Vlak voor Söllereck beginnen we aan de Duitse kant van de kam
aan een steile afdaling.

Het is nog vroeg, dus we lopen met een gerust hart langs de koeien.



21

We komen langs een 'echte' grensovergang
Oostenrijk weer in. Men vraagt zich blijkbaar
af waarom we daar een foto van maken.
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Dit kapelletje willen we even van binnen bekijken,
maar verder dan de deur openen komen we niet
want een hekwerk verspert ons de weg.

Het laatste deel van de wandeling is gemakkelijk
gaat over een goed te belopen pad.

Dit soort huizen staat prachtig in het landschap.

In Unterwestegg wachten we, in de hitte, op de bus
die ons weer naar de camping brengt.
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24 juli Walmendinger Hornbahn - Walmendingeralpe - Heuberg - Baad  10 km
Laagste punt: 1205 m Hoogste punt: 1942 m Totale stijging: 160 m Totale daling: 900 m

Voor deze wandeling nemen we in Mittelberg de Walmendinger Hornbahn naar boven.

De wandeling begint met een
mooie afdaling onder de
kabelbaan door naar de
Walmendingeralpe.
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Aangekomen bij de hut zien we dat er op dit vroege uur nog geen klandizie is.
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Als we de afdaling hebben gehad komen we
op een smal pad dat we, gezien de tekst op
het bordje, niet mogen verlaten.
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Dit uitzichtspunt kunnen we niet zomaar overslaan dus houden we hier een wat langere pauze en ook hier is weer zicht op de Hohe Ifen.
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Al snel, nadat we de pauze achter de rug hebben, komen we op
een breed wandelpad dat richting Baad gaat. Hier is het drukker
met wandelaars daar er hier 2 kabelbanen zijn. Ook liggen er aan
deze weg een paar restaurantjes maar voor ons is er geen plekje
meer in de schaduw.

Bij de doorgangen is er naast het hek meestal een doorgang met
een rooster waar voetgangers en fietsers verder kunnen, maar
de koeien niet.

Als wij ons laatste pauze hebben gehouden in de
schaduw onder een boom, dalen we verder af
door het bos om vroeg in de middag aan te komen
in Baad.
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25 juli Walmendinger Hornbahn-Lüchlealpe-Ochsenhofer Scharte-Hochstarzel-Spitalalpe-Baad  12 km
Laagste punt: 1203 m Hoogste punt: 1963 m Totale stijging: 400 m Totale daling: 1130 m

Ook vandaag gaan we weer met de Walmendinger Hornbahn naar boven.
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Vanaf daar nemen we niet zoals de vorige keer de kamweg
naar de Ochsenhofer Scharte, maar een weg lager langs de
Lüchlealpe.
Dit is een prachtig pad dat ons langs een allang verlaten hutje
voert.
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Het is erg rustig op deze wandeling en daar voelen we ons altijd wel heel prettig bij.
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Vanaf de Ochsenhofer Scharte lopen we verder naar het
Starzeljoch. Dit bord geeft aan dat ons nog wat ruiger
terrein te wachten staat als we via de Hochstarzel naar
het Derrenjoch lopen.

Hier kijk ik eerst nog even terug naar het gebied dat we al achter de rug hebben.
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Maar dan is het tijd om het heel erg smalle en soms steile pad te volgen over de klam.
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Hier gaat het pad weer even relaxed door de weilanden.
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We blijven het pad over de kam geweldig vinden, maar het is wel opletten geblazen.



35
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Een prachtig beeld deze koeien met op de achtergrond de Widderstein.
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Hierna volgt een erg steile
afdaling naar de Mittlere
Spitalalpe.

Vlak voordat we Spitalalpe
bereiken zien we de koeien van
de eigenaar van de hut al liggen,
zo'n 75 stuks.
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Bij de hut, waar de kippen rondscharrelen, worden we verwelkomd door het dochtertje en ze schenkt
ons alvast een 'kop koffie' in.

Nadat we voldoende uitgerust zijn  volgt nog een behoorlijk steile afdaling door het bos naar Baad.
Aangekomen op de camping komen we tot de conclusie dat dit een prachtige tocht is geweest.
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26 juli Kanzelwandbahn - Kanzelwand - Rossgundalpe - Gundsattel - Gundkopf - K.bahn  5,5 km
Laagste punt: 1706 m Hoogste punt: 2059 m Totale stijging: 460 m Totale daling: 460 m

Voor de derde keer gaan we met de Kanzelwandbahn omhoog.

Nu staat eerst de Kanzelwand op het programma.
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Via een niet al te moeilijk pad, met soms
wat trappetjes, lopen we naar boven.

Op de top aangekomen blijven we er
niet lang want heel veel plaats is er niet.

Maar we kijken toch even terug naar de
Kanzelwandbahn.
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Als we weer beneden zijn vervolgen we ons pad over een lastige afdaling met veel losse stenen.
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Maar ondanks dat genieten we met volle teugen van het prachtige berglandschap om ons heen.
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Als we het lastige pad achter ons hebben
gelaten volgt een gemakkelijker pad waar
we even later de resten zien van de
Rossgundalpe. Deze is 2 keer door een
lawine verwoest en niet meer opgebouwd.

Niet alleen is het genieten van de bergen
maar ook van de overdadige bloemenzee
waar we ook nu vandaag weer doorheen
lopen.
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47

Boven ons zien we de kabelbaan al liggen. Maar we hebben eerst nog wat
hoogtemeters te overbruggen en na de oversteek van dit beekje beginnen we eraan.

Hier zijn we op de Gundkopf aangekomen en we kijken nog eens goed om ons heen.

De laatste en steilste klim van deze vakantie
tot nu toe, een heel steil trapje met 85 treden.
Boven moet ik (Trudi) even bijkomen.

Aan het eind van de wandeling blijkt dat een
korte wandeling toch ook de nodige
hoogtemeters kan hebben en ook heel mooi
kan zijn.
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27 juli Baad  0 km
Dagje camping.

28 juli Baad  0 km
Nog een dagje camping waar we in de regen 'vieren' dat Wim 70 geworden is.

29 juli Schwende - Hinterenge - Osterbergalpe - Schwende  11 km
Laagste punt: 987 m Hoogste punt: 1270 m Totale stijging: 380 m Totale daling: 380 m

Het regengebied heeft ons
verlaten en dus gaan we weer
op stap.

Vandaag geen kabelbaan,
maar alleen de bus die ons
naar Bergblick in Schwende
brengt.
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Onze wandeling begint over een stil boerenweggetje waar auto's en motoren
verboden zijn.

Langs deze weg staan een paar oude huizen en schuren.

Te zien aan dit bordje zijn ze toch bewoond
hoewel we geen teken van leven zien.
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Eén van deze schuren is
door de bewoners rijkelijk
versierd.
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Hierna duiken we een bosgebied in en over dit
bruggetje lopen we Duitsland in.
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Als we het bos weer verlaten hebben zien we even later dit bord dat aangeeft dat
het nog 45 minuten wandelen is naar de Osterbergalpe en daar willen we naar toe.

Het betekent wel dat we nog een behoorlijke klim voor de kiezen krijgen.

Maar na 50 minuten zijn we er ...
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... en kunnen we genieten van het uitzicht en van een Brotzeit. (dit is een plankje met brood, kaas, vlees, tomaten enz. en verkrijgbaar in diverse
varianten).

Helaas hangt de bewolking te laag om uitzicht te kunnen hebben op de kam van de Fellhorn aan de overkant van het dal (wandeling van 23 juli).
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Hierna volgt een ontspannen afdaling over een breed pad en later over een verharde weg naar Schwende waar we we precies op tijd zijn voor de
bus.
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30 juli Kanzelwandbahn - Gundsattel - Kühgundalpe - Fiderepass - Fluchtalpe - Wildental - Baad  16 km
Laagste punt: 1140 m Hoogste punt: 2067 m Totale stijging: 540 m Totale daling: 1290 m

We staan deze morgen wat vroeger op dan anders want er staat een wat langere dag op het programma.
Ook nu gaan we weer met de Kanzelwandbahn naar boven en beginnen we weer met een afdaling.

We verlaten bij het Gundsattel de brede weg en dalen via het pad dat we 26 juli naar boven hebben gelopen
en zien in de verte het pad al liggen dat ons naar de Fiderepass moet brengen.
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Een prachtig pad dat onlangs door de heftige regen voor een klein gedeelte is ingestort maar gelukkig bezorgt het ons geen probleem.
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Aangekomen bij de Kühgundalpe begint het terrein ruiger te worden maar de klim is nog prima te doen.
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We wandelen verder door een prachtig landschap waarbij de koeien voor een mooi decor zorgen.
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Ondanks dat het absoluut niet koud is zijn er nog diverse sneeuwveldjes aanwezig.
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Nu begint de klim dan toch behoorlijk steil te worden
en moet er echt geklommen worden.
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Ook hier zien we dat de vele regen heeft gezorgd voor
aardverschuivingen.
Hier is een stuk uit het pad verdwenen.

Ook op deze plek is ons pad voor een gedeelte
weggeslagen en dat betekent soms met handen en
voeten klauterend door het puin naar boven, een erg
lastig stuk.
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Na de lastige stukken zijn daar dan ook weer de mooie, maar ook steile wandelpaadjes.
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En dan is daar de hut op de Fiderepass, prachtig gelegen in een schitterend landschap.

De wegwijzer naar het toiletgebouw is voor alle nationaliteiten.
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Wij maken geen gebruik van deze hut en nadat we van de prachtige omgeving hebben genoten beginnen we aan de afdaling.
We hebben zicht op Mittelberg en aan de andere kant van het dal oa. op de Walmendinger Horn en de Hohe Ifen.
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In deze omgeving kun je bijna niet verdwalen want overal staan bordjes
die je de weg wijzen.

Wij hebben bedacht om in de Fluchtalpe een pauze te houden en deze
ligt aan het einde van een afdaling met heel veel haarspeldbochten.
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Zoals bij de meeste hutten is het ook hier
zelfbediening.

Op het gezellige terras geniet Wim van een
heerlijke Brotzeit en ik van een linzensoep.
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Hierna dalen wij af over een breed en gemakkelijk pad, het laatste stuk naar Baad gaat over een mooi bospad
langs de Breitach.
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We hebben er een prachtige wandeling opzitten en de mooie regenboog 's avonds maakt de dag helemaal compleet.
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31 juli Baad  0 km
Dagje camping.

1 aug Ifenbahn - bergstation skilift - Gottesacker - Torkopfscharte - Mahdtal -Unterwestegg  14 km
Laagste punt: 1050 m Hoogste punt: 2010 m Totale stijging: 690 m Totale daling: 1180 m

Ook deze dag gaan we vroeg op pad want er staat weer een lange wandeling op het programma. Zoals bij bijna iedere wandeling pakken we weer de
bus. Dit keer gaan we met de Ifenbahn naar 1586 m. Daar starten we onze wandeling en zoals op de foto is te zien is het er behoorlijk druk.
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Onderweg zien we dat er druk gewerkt wordt aan een kabelbaan die alleen in de winter in gebruik is.

Het doel van veel wandelaars is de Hohe Ifen waar we nu een prachtig zicht op hebben.
Wij hebben deze al in 2012 gedaan en laten hem nu links liggen.
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Als we op 2010 m hoogte zijn aangekomen begint het Gottesackerplateau, een bizar en indrukwekkend plateau. Het is een karstlandschap met heel
veel openingen en holen (tot 76 m diep).

Soms zijn de richeltjes wel erg smal om overheen te lopen.
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Het is er
prachtig
om
overheen
te
wandelen,
maar een
enkele
keer voel ik
me toch
niet op mijn
gemak.
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Hoewel het pad over de Gottesacker vrijwel vlak verloopt moet hier toch even geklommen worden.

We hebben nu het bizarre landschap bijna achter ons gelaten en zien gelijk de natuur veranderen.
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Maar we hebben nog een lastige weg te gaan.
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We besluiten om niet de afdaling door het Kürental te nemen, zoals de vorige keer, maar lopen verder omhoog naar de Torkopfscharte. Ook op dit
pad is het hard werken geblazen.
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Nog een klein stuk naar de Torkopfscharte en dan hebben we  het moeilijke terrein achter de rug.

Op de Torkopfscharte zien we dit waarschuwingsbord en het lijkt ons ook levensgevaarlijk om dit
terrein met slecht weer te lopen. De wolken zakken nu snel dus we zijn net op tijd aan de overkant
van het Gottesackerplateau.
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De afdaling kan beginnen en
dit vrij gemakkelijke pad is
een verademing na al het
keiengeweld.

We lopen tussen de Obere
en de Untere
Gottseackerwände die
helaas door de dalende
wolken niet mooi te zien zijn.

Ook hier zien we
alleen maar een
berglandschap en
de wandelaars
zijn hier op en
hand te tellen.
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Vlak voordat we een sneeuwveld oversteken
staan we lange tijd te kijken naar deze
alpenmarmotten. Wij zien er blijkbaar niet
dreigend uit want ze vluchten niet weg.
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Altijd leuk om in zomerkleding een sneeuwveldje over te steken.
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Hier hebben we zicht op het mooie Mahdtal met op de
achtergrond de Fellhorn.
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Door deze borden voor skiërs (hoog in
de lucht) en wandelaars wordt
gewaarschuwd voor het Hölloch.
Dit is een gat van 76 m diep, maar
'gelukkig' is het afgezet met een hek.
Doordat we er niet echt heel dichtbij
kunnen komen is het niet mogelijk om
er een foto van te maken.
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Onze afdaling vervolgen we nu door het bos over een lastig pad met
weer de nodige keien. Hier zien we vlak naast het pad een gat dat niet
afgezet is, het is dan ook lang niet zo diep als het Hölloch.

We zijn alweer in de bewoonde wereld als we middels een hoge brug over
de Breitach lopen richting de bus.

Het is al einde van de middag als we na een prachtige, enerverende
wandeling de camping op lopen.
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2 aug Baad - Gemsteltal - Hintere Gemstelhütte - Baad  8 km
Laagste punt: 1150 m Hoogste punt: 1320 m Totale stijging: 230 m Totale daling: 230 m

Het is onze laatste dag in Baad en we gaan als afsluiting een korte wandeling doen.
We vertrekken nu vanaf de camping.

Het eerste gedeelte gaat omhoog door het bos met naast ons de Gemstelbach.

Als we het bos achter ons laten stijgen we verder over een mooi pad door de weilanden.
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Even later steken we de Gemstelbach weer over
(met het vriendelijke verzoek om het hek weer te
sluiten).

Ons eindpunt van deze korte wandeling is
de Hintere Gemstelhütte. Daar draaien we
om en wandelen we op ons gemak weer
naar de camping.
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Onze tweede vakantie in Baad zit er weer op. We hebben weer met plezier op camping Vorderboden gestaan.
Ondanks dat deze propvol stond was er niets dat een mens kon irriteren. Iedere avond was het al vroeg heel stil en ook van de weg, die vlak langs
onze caravan liep, hoorden we 's avonds en 's nachts niets.

Met de gastenkaart konden we gebruik maken van de kabelbanen en van de bus die om de 10 minuten vanaf de camping vertrekt. Onze auto is dan
ook gedurende deze vakantie niet van zijn plaats geweest.

We hebben prachtige wandelingen gemaakt. Zelfs de wandelingen die we in 2012 al hadden gedaan leken wel weer als nieuw. Al met al kunnen we
terug kijken op een paar heel mooie weken.
Morgen vertrekken we naar het Tannheimer Tal om samen met dochter Maartje en haar gezin nog 10 dagen op de camping in Grän te staan.

Zaterdag 3 aug Baad - Grän    60 km
Zie deel 2


