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Woensdag 3 aug Baad - Grän   60 km

Vandaag verlaten we camping Vorderboden om naar Comfort Camping in Grän te gaan. We hebben alle tijd om de luifel af te breken en alles weer
netjes op te ruimen. Even voor 12 uur vertrekken we en omdat we pas na 2 uur mogen aankomen op de camping houden we nog een pauze van een
uur. Vlak voor de camping stoppen we nog even om te wachten op Maartje en Packo en na 2 minuten zien we ze al aankomen. Wat een timing.

Aangekomen op de camping praten we eerst nog wat bij alvorens de luifel weer op te zetten.
We genieten van het uitzicht op de Aggenstein die we in 2006 beklommen hebben. Hij staat voor deze vakantie weer op het programma.
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4 aug Grän - Füssener Jöchlebahn - Grosse Schlicke - Füssener Hütte - FJ bahn - Grän   7+2 km
Laagste punt: 1540 m Hoogste punt: 2059 m Totale stijging / daling: 690 m (+ 50 m vanaf camping naar kabelbaan)

Onze eerste wandeling in het Tannheimer Tal beginnen we vanaf de camping
omdat de kabelbaan 1 kilometer verderop ligt. We lopen een klein stukje langs
de gewone weg om daarna een pad door de natuur te nemen.

Boven aangekomen bij de Füssener Jöchlebahn op 1818 m ziet het er idyllisch
uit met al de koeien om ons heen.
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Aan deze wegwijzer is te zien dat er meer dan genoeg wandelmogelijkheden zijn.

Over alweer een mooi pad lopen we naar de voet van de Grosse Schlicke.



4

Toch is het bij tijd en wijle
wel even uitkijken waar je
je voeten neerzet.

Ook vandaag zien we
weer prachtige
rotspartijen.
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Dan op naar de Grosse Schlicke op 2059 m.

Na een korte maar steile klim zijn we dan op de top en we zijn niet de
enige wandelaars.
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Op de top kijken we in zuidelijke richting op de Alpen...
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... en naar de andere kant op het vlakke Duitsland met de meren in de omgeving van Füssen. Helaas hangt de bewolking erg laag.
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Na een lange pauze
beginnen wij aan de
afdaling.

Bij de voet van de
Grosse Schlicke
nemen wij niet de
weg terug naar de
kabelbaan maar
dalen we verder af
richting de Füssener
Hütte.
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Aangekomen bij de hut besluiten we deze niet met een bezoekje te vereren.

We lopen iets verder en zien een prachtige plek om een pauze te houden
met zicht op de 3 hutten:.
de Willi-Merkl-Hütte, de  Füssener-Hütte en de  Otto-Mayr-Hütte.
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Na deze pauze hebben we nog zo'n 300 hoogtemeter tegoed  door een prachtige omgeving met natuurlijk veel koeien.
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12

Na deze heel mooie wandeling genieten we bij de kabelbaan van het zicht op het Tannheimer Tal.

We gaan naar beneden en lopen nog 1 km terug naar de camping.
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5 aug Neunerköpflebahn - Neunerköpfle - Gappenfeldalpe - Strindenalpe -Neunerköpflebahn   10 km
Laagste punt: 1670 m Hoogste punt: 1890 m Totale stijging / daling: 490 m

Vandaag gaan we eerst met  de auto naar Tannnheim
en vanaf daar met de Neunerköpflebahn naar boven.

Ook hier is het weer het domein van de koeien.

We beginnen gelijk aan de klim
naar de Neunerköpfle waar we al
snel een paraglider zien
vertrekken.
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De klim naar de top van de Neunerköpfle op 1864 is niet echt moeilijk, maar wel leuk om te doen.

Boven op de top is er een reusachtig
gastenboek waar iedereen zijn naam op kan
schrijven. Voor een trapje is gezorgd.

Het kruis op de top is hoogst opmerkelijk te noemen; zoiets verwacht je eerder in een kerk
dan op een bergtop.
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Aan de ene kant heb je
een mooi uitzicht op de
bergen en het
kabelbaanstation.

Aan de andere kant is de Haldensee goed
te zien met rechts de Krinnenspitze die
voor deze week ook nog op ons lijstje staat.
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Hier na dalen we weer af en lopen richting de
Strindenscharte.

Deze koe is wel heel erg kieskeurig tijdens het zoeken naar
drinkwater.
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Tussen de bloemen door vervolgen wij
onze weg.

En dat op ONS pad!!
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Terugkijkend zien we
links het pad dat we al
gelopen hebben en
rechts het brede pad
voor de terugweg.

Maar eerst lopen we nog
een stukje verder en
komen op het hoogste
punt, op 1890 m, van
vandaag.
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Beneden ons zien we de Gappenfeldalpe liggen, het punt waarop we omkeren en
aan de terugweg gaan beginnen.

We lopen tot de Strindenscharte hetzelfde pad
weer terug om vanaf daar een andere weg te
nemen naar de Strindenalpe.
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Bij de Strindenalpe houden we een pauze. De buitenkant
straalt niet echt gezelligheid uit. Wel serveren ze er
lekkere goulashsoep.
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Maar van binnen ziet deze hut er prachtig
uit.

Na de pauze klimmen we nog een 150-tal m om vervolgens weer uit te komen bij de kabelbaan.
Geen moeilijke of zware wandeling maar zeker de moeite waard.
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6 aug Grän 0 km
Een regenachtige dag op de camping.

7 aug Grän - Füssener Jöchlebahn - Adlerhorst - Grän   8+1 km
Laagste punt: 1127 m Hoogste punt: 1820 m Totale stijging: 90+50 m Totale daling: 770 m

Daar de weerberichten voor vanmiddag weer regen hebben opgegeven vertrekken we om 9 uur voor een korte en gemakkelijke wandeling.
We wandelen daarvoor weer 1 km naar de Füssener Jöchlebahn en als we boven uitstappen maakt Wim een foto van ons uitzicht over Duitsland.
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Al snel gaan we op stap en hebben we een mooi zicht op het Tannheimer Tal.
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Het eerste gedeelte van de wandeling gaat over een pad zoals wij graag willen hebben.
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De eerste gemzen van de vakantie die zich gewillig laten fotograferen.

Het is nog wel wat vroeg voor een pauze, maar toch
kan ik het niet laten dit bankje over te slaan.
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Een rustig paadje met een steenmannetje dat ons de weg wijst.

Ook dit landschap kan ons bekoren.
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Deze woning is zo te zien onbewoond.
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Nadat we al behoorlijk zijn afgedaald gaan we op weg naar de Adlerhorst, maar daar aangekomen heeft deze "Ruhetag". Dus lopen we verder om
toch nog zicht op de Haldensee te krijgen en dat lukt ons bij een uitzichtspunt dat een kleine stukje van ons pad af ligt.
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Even later krijgen we weer een uitzichtspunt en hier hebben we zicht op Grän.

Hierna dalen we verder af naar Grän en wandelen we op ons gemak naar de camping. Als we een half uurtje thuis zijn komt de regen die beloofd is.
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8 aug Wannenjochbahn - Kühgundrücken -  Kühgundspitze - Kühgundkopf - Iseler - W.bahn   7,5 km
Laagste punt: 1514 m Hoogste punt: 1907 m Totale stijging / daling: 620 m

Voor de eerste keer deze vakantie nemen we de Wannenjochbahn naar boven. Geen cabine, maar een stoeltjeslift en daar is bij mooi weer niks mis
mee. Boven hebben we gelijk een mooi zicht op het Tanheimertal.
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We beginnen de wandeling met het smokkelaarspad.
Dit is een leuk "spelpad" voor de kinderen met op
de grens met Duitsland een 'echte' grensovergang.
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Na deze grens begint voor ons het echte werk. De meneer op de foto keert om want hij is bang dat het te moeilijk is.
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Al snel begint het klauterwerk
over de Kühgundrücken.

Maar ook op de smalle paadjes over de kam is het goed opletten.
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Hoe ruig wil je het hebben, ik ben in ieder geval blij met de kabels.

Toch verliezen we de vergezichten niet uit het oog.



35

Nog even hard werken naar de Kühgundspitze.

Even later staan we dan bij het kruis op de top op 1890 m.
Het kruis staat niet op het hoogste punt omdat het dan niet vanuit het dal te zien is.
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Na het kruis gaan we toch nog verder de hoogte in en wel naar de Kühgundkopf op 1907 m.
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Over de kam op de grens met Oostenrijk (Tirol) en Duitsland gaan we nu naar de Iseler.
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Op de smalle kam kijken we weer prachtig over de omgeving.
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Ver boven ons zien we de top van de Iseler
en ook het pad er naar toe is goed te zien.

Deze trapjes zijn de enige obstakels die we op deze klim
tegenkomen.
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Op de top van de Iseler op 1876 m is het druk
en we blijven daar dan ook niet al te lang.
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Als we op een mooi plekje, een doodlopend stukje waar niemand komt, een lange pauze hebben gehouden beginnen we aan de terugweg.

Over het domein van de koeien lopen we verder omlaag om even later nog zo'n 100 m omhoog te moeten.

Dan nog een laatste korte afdaling en als we weer bij de kabelbaan
aankomen hebben we er een prachtige wandeling opzitten.
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9 aug Grän - Füssener Jöchlebahn - Sebenalpe - Bad Kissinger Hütte - Aggenstein - Grän   10+1 km
Laagste punt: 1153 m Hoogste punt: 1985 m Totale stijging: 510+50 m Totale daling: 1180 m

Vandaag staat de Aggenstein op het programma, de berg die ons iedere dag vanaf de camping roept. Ook dochter Maartje, Packo en Mathilde
beklimmen vandaag deze berg. Zij starten aan de noordkant en nemen de Breitenbergbahn. Wij lopen vanaf de camping naar de Füssener Jöchlbahn
om de Aggenstein vanaf de zuidkant te naderen. We zullen hen hoogstwaarschijnlijk treffen op zo'n 200 m voor de Bad Kissinger Hütte.

Boven aangekomen bij de Füssener Jöchlebahn beginnen we aan de wandeling naar de Aggenstein. Al snel passeren we deze grote hoed die rond
kan draaien zodat je al zittend de hele omgeving kan bekijken.
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We hebben tijdens de afdaling gelijk zicht op ons doel van vandaag.

Onder in het dal, genaamd Sebenalpe, liggen een paar hutjes die zo te
zien toch nog wel bewoond zijn.



44

Daarna begint de klim naar boven en op de grens met Duitsland zien we beneden ons Maartje enz lopen.

Niet lang daarna zijn ze ook boven met Mathilde voorop.
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Hierna is het nog een korte steile klim naar de
Bad Kissinger Hütte op 1788 m. Hier houden
we een lange pauze voordat we aan het
laatste stuk van de klim naar de Aggenstein
beginnen.
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Het eerste stuk gaat nog over een "gewoon" pad maar dan begint het
echte werk. Zonder de kabels zou het voor veel mensen onmogelijk
zijn om veilig de top van de Aggenstein te bereiken.

Mathilde gaat voorop.
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Even een pauze tijden de klim.

Voor Mathilde is dit de eerste keer dat zij met kabels omhoog gaat en soms zijn de stappen
wel erg hoog.
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Een terugblik op de beklimming en het pad er naar toe.
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De top van de Aggenstein op 1985 m is bereikt.

Mathilde sluit vriendschap met een alpenkauw die op de top op zoek is naar voedsel.
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Op de top zijn de uitzichten fantastisch, zoals het zicht op de Vilsalpsee in het Tanheimer Tal ....
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.... en op Füssen en de Forggensee in Duitsland.
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Inmiddels is het weer tijd geworden voor de afdaling.
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Als we de afdaling met de kabels hebben gehad splitsen
weer onze wegen. Maartje, Packo en Mathilde gaan via
de Langer Strich in noordelijke richting terug naar de
kabelbaan en wij dalen, na een pauze in de Bad
Kissingerhütte, af door een bos
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Als we uit het bos komen hebben we nog een mooi zicht op de Aggenstein en de Bad Kissinger Hütte
en even later wandelen we de camping weer op.
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10 aug Grän - Tannheim - Grän   7,5 km
Laagste punt: 1100 m Hoogste punt: 1196 m Totale stijging / daling: 160 m

Vanmiddag gaan Packo en Mahilde naar het zwembad en maken wij met Maartje een dalwandeling richting
Tannheim.
Heen over de 'Vater unser Weg' waar elke regel uit het 'Onze Vader' uitgebeeld wordt en terug iets lager door het
dal.
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Aggenstein
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's Avonds regen en een rode lucht
met rood gekleurde bergen.



59

11 aug Nesselwängle - Krinnenalpbahn - Gamsbocksteig - Krinnenspitze - Ödenalpe - K.bahn   6,5 km
Laagste punt: 1510 m Hoogste punt: 2000 m Totale stijging / daling: 530 m

Voor de wandeling van vandaag gaan we naar Nesselwängle en van daaruit met de stoeltjeslift
naar boven. Deze lift gaat alleen bij droog weer en dat is het vandaag zeker.

Gelijk vanaf de kabelbaan begint de stijging.
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Nadat we een korte pauze hebben gehouden gaan we verder omhoog via de Gamsbocksteig.
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Een prachtig doorkijkje op de Haldensee.



62

Het laatste steile stuk naar de Krinnenspitze op 2000 m.

Gearriveerd op de Krinnenspitze, de zoveelste top van de vakantie.
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Bij het kruis kijken we terug op de weg die we al hebben afgelegd.
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Het is behoorlijk druk op de top maar toch vinden we een mooi plekje voor een verdiende pauze en hebben ook weer een mooi uitzicht.
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Ook hier kijken we  weer uit over de Haldensee. We zien onze camping en natuurlijk de Aggenstein.
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Na een lange pauze beginnen we aan de afdaling naar de Gräner Ödenalpe.
Een hele relaxte wandeling door de weilanden.

Na een tijdje zien we beneden ons de Ödenalpe liggen die we met een bezoekje vereren.

Dat er hier ook veel met elektrische
mountainbikes wordt gereden is te
zien aan deze foto.

Na deze pauze is het niet ver meer
naar de kabelbaan en is ook deze
dag de moeite waard geweest.
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12 aug Grän 0 km
Vandaag blijven we de hele dag in de caravan want de regen komt deze laatste dag van de vakantie wel heel overvloedig naar beneden.

13 aug Grän - Walldorf   337 km
We doen rustig aan op onze vertrekdag. Omdat we zondag al onze luifel hebben ingepakt zijn we zo klaar om de laatste dingetjes op te ruimen. Als
alles op z'n plek staat vertrekken we om  10 voor 10. Het is niet heel druk op de weg en we melden ons al om 20 over 3 op de camping van Walldorf.
We zijn inmiddels wel vertrouwd met deze camping. Als afsluiting van de vakantie eten we in het restaurant.

Woensdag 14 aug Walldorf - Heel   354 km
We zijn deze morgen vroeg wakker en als we het ontbijt hebben genuttigd vertrekken we om 8 uur. Vandaag is het nog rustiger op de weg dan
gisteren en na een probleemloze autorit zijn we om 1 uur thuis.

Ook van dit gedeelte van de vakantie in Oostenrijk in het Tannheimer Tal hebben we genoten. We hebben weer prachtige tochten gemaakt en hebben
iedere wandeltocht met plezier gelopen ondanks dat het voor mij (Trudi) vaak hard werken was. Van de regen die er is gevallen hebben we weinig
last gehad omdat deze meestal in de avond of nacht viel. Alleen de laatste dag weerhield het weer ons om de wandelschoenen aan te trekken en ook
een eerdere dag, die we al als rustdag hadden gepland, was het regenachtig.

De camping was prima maar wij vonden de plaatsen wat dicht op elkaar, maar daar tegenover stond dat er een restaurant was waar we heerlijk
hebben gegeten. Ook naar de kabelbanen, die gratis zijn met de gastenkaart, hoef je niet al te ver te rijden en naar één kabelbaan kan je zelfs te
voet.  Al met al toch een aanrader voor een ieder die het Tannheimer Tal op zijn verlanglijstje heeft staan.


