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1

Zaterdag 29 aug Heel - Zell am Ziller  805 km

Om 5 uur loopt de wekker af en nadat we hebben ontbeten en de spullen in de auto hebben gezet vertrekken we om 6.15 uur richting Oostenrijk. Het
is rustig op de weg en ook het weer is perfect om te rijden. Maar ondanks dat het rustig is verzeilen we toch in een paar korte files en helaas krijgen
we de laatste paar uur nog behoorlijk veel regen. Als we om kwart over 4 aankomen bij Haus Christoph regent het nog steeds, maar we worden erg
vriendelijk ontvangen en mogen de auto onder de overkapping neerzetten zodat we al onze spullen droog in ons appartement kunnen zetten. Een
mooi appartement met een ruim balkon van waar je een mooi uitzicht op de omgeving hebt.



2

We hebben o.a. de beschikking over een ruime woonkeuken met
hoekbank en een woonkamer met een makkelijke bank en toegang
tot het balkon.

De woning ligt aan een doodlopende straat, dus het is er heerlijk
rustig.

Supermarkt, bakker enz. op loopafstand.

30 aug Zell am Ziller
Als we opstaan regent het nog steeds. Dus wordt het een dag
van binnen zitten. 's Middags kunnen we precies in een droog
half uurtje het plaatsje Zell am Ziller met een bezoekje vereren.



3

31 aug Gerlos - Wildgerlostal  33 km
Laagste punt: 1255 m Hoogste punt: 1889 m Totale stijging / daling: 910 m

Als we bij naar buiten kijken hangt de bewolking nog laag, maar de regen is verdwenen. We besluiten een fietstocht te maken en als de wolken wat
opgetrokken zijn vertrekken we even na 10 uur met de auto naar Gerlos. Ons doel vandaag is om tot het einde van het Wildgerlostal te fietsen.

Aangekomen in Gerlos stappen we op de fiets en na een heel kort stukje verharde weg begint ons onverharde pad.



4

Na ruim een kwartier en een laatste steile beklimming over een asfaltweg komen we aan bij het stuwmeer
Durlassboden. We worden verwelkomd middels dit grote hart.

We fietsen nu langs het stuwmeer
over een mooi smal onverhard pad,
wel met zo nu en dan de nodige
keien. We zien nog best veel
wandelaars van wie de meeste een
rondje stuwmeer doen. Die wandeling
staat voor 3 uur.



5

Wij gaan halverwege die wandeling rechtdoor en gaan verder met onze tocht door het Wildgerlostal met
zijn vele watervallen.

Als je deze foto ziet zou je niet denken dat het pad tot aan het eind een stijging kent tussen 13 en 16%.



6

We zien het einde van het dal al liggen maar voordat we daar zijn moeten we nog wel even op de pedalen.

Hier is dan toch echt het einde van het pad tot waar je met de fiets kunt
komen. Ook is hier de materiaalkabelbaan die naar de Zittauer Hütte
gaat.

De jongen op de foto is met volle bepakking en op een gewone fiets
ook naar boven gereden. Knappe prestatie!



7

Zoals je ziet is het vanaf hier weer het terrein voor alleen de wandelaars en kan men in een uur naar de Zittauer Hütte lopen.



8

Wim loopt een stukje naar boven en vanaf daar heb je een mooi zicht op het laatste gedeelte van het dal.



9

Voordat we met de afdaling beginnen doe ik
een extra windjackje aan, maar ondanks dat
krijg ik het toch behoorlijk koud.

We zijn allebei blij als we bij de Trisslalm aankomen en omdat we toch
behoorlijk zijn afgekoeld gaan we binnen zitten waar de kachel, op de
foto te zien met de rode vierkanten, lekker warm is.

Hier doen we ons tegoed aan een lunch met spek en eieren en als we
weer zijn opgewarmd fietsen we, grotendeels via een afdaling, weer
naar de auto. Het was een fantastische mooie tocht door ruig terrein!



10

1 sep Zell am Ziller
Het ziet er niet geweldig uit als we opstaan, de regen is weer aanwezig.
We besluiten er maar een relaxed binnenshuisdagje van te maken.
In de middag wordt het droger en we kunnen zelfs op het balkon van onze koffie en thee genieten.

2 sep Parkeerterrein Brandbergtunnel - Zillergrund - Speicher Zillergründl - Hohenau Alm   47 km
Laagste punt: 795 m Hoogste punt: 1909 m Totale stijging / daling: 1500 m

We gaan deze morgen op tijd weg daar de
weersvoorspelling voor de middag minder is.
Eerst gaan we met de auto naar Mayrhofen en parkeren de
auto bij de uitgang van de Brandbergtunnel.

We beginnen nu aan de fietstocht door het Zillergrund,
alweer een prachtig dal. Gelijk aan het begin zien we dat we
15 km lang gezelschap kunnen hebben van auto's.
Ondanks dat er inderdaad genoeg auto's naar boven rijden
hebben we er weinig last van.



11

Afgelopen zaterdag 30 augustus is dit rotsblok vanuit de bergen, door het weiland
en via de beek op de weg terechtgekomen. Inmiddels is het rotsblok klein gemaakt
en opgeruimd. Ook zijn nog het spoor in de wei en de restanten van een
materiaalkabelbaan te zien.



12

We hebben nu ook weer een route met veel kleine maar ook veel grote watervallen die vanuit de bergen naar beneden denderen.



13

Hier is iemand met een creatieve geest aan het werk geweest.

De eerste tunnel waar we doorheen fietsen,
gelukkig hebben we verlichting.



14

Op deze foto zien we al de stuwdam in de verte liggen, daar moeten we naar toe.



15

Inmiddels zien we de stuwdam weer iets dichterbij, maar we zijn er voorlopig nog niet.



16

Hierna komen we aan bij de Bärendbadalm, tot daar mogen de auto's komen. Daarna kan men lopend of per pendelbus tot Adlerblick bij de
bovenkant van de stuwdam komen. Wil men nog verder langs het stuwmuur dan kan dat alleen te voet of met de fiets.

Als we deze 186 m hoge muur zien dan vragen we ons af hoe komen we al fietsend boven?

Gelukkig hebben we elektrische
fietsen die uitermate geschikt
zijn voor dit werk en via een
steile weg met weer een
prachtige tunnel komen we
boven.



17

We zijn er, boven bij de stuwdam.

Wie de vele trappetjes omhoog wilt lopen naar Adlerblick heeft vast
een prachtig zicht over de omgeving. Wij doen dat niet en gaan
verder naar het einde van het dal.



18

Maar eerst nog even een foto vanaf de stuwdam richting
het dal.

Als we weer verder gaan krijgen we gelijk weer een tunnel en ook nu is verlichting wel
noodzakelijk temeer omdat er nu ook wandelaars in de tunnel zijn.



19

Fietsend langs het stuwmeer krijgen we een prachtig mountainbikepad voorgeschoteld.

Hier zien we inmiddels al het einde van het dal.



20

We komen nu aan bij de Hohenau Alm die
klein Tibet van het Zillertal wordt genoemd.

Ook wij gaan de hut met een bezoekje vereren
en zetten onze fiets op de omheinde plek want
hier eten de varkens fietsen!



21

Klein Tibet, een prachtige met
de natuur verweven kleine
hut.
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Zittend voor de hut en genietend van een lekkere 'Jausen' hebben we een schitterend uitzicht.



23

Een bezoekje aan de wc kan je toch eigenlijk
niet overslaan.

Hierna is het weer tijd voor de terugweg
en ondanks dat we nog een paar
behoorlijke klimmetjes moeten nemen
gaat het merendeel omlaag. De laatste
paar kilometer voordat we bij de auto
komen nemen we nog de klim naar het
dorpje Brandberg en dan volgt nog een
laatste afdaling. Wat hebben we er weer
een mooie tocht opzitten en we hebben
het op 5 minuten na helemaal droog
gehouden.



24

3 sep Hintertux - Sommerbergbahn - Kaserer Scharte - Weisse Wand - Tuxer Joch - S.bergbahn   8 km
Laagste punt: 2030 m Hoogste punt: 2518 m Totale stijging / daling: 560 m

De weersverwachting had voorspeld dat de zon zich vandaag zou laten zien. Toen we vanmorgen opstonden zagen we inderdaad heel veel blauw in
de lucht. Dus ontbijten, rugzak inpakken en op pad. We rijden eerst naar Hintertux en pakken daar de Sommerbergbahn die ons naar 2030 m hoogte
brengt.

Boven aangekomen is het nog wel fris en een extra windjackje is wel fijn. We beginnen gelijk met klimmen en even later hebben we al een mooi zicht
over de omgeving vóór ons.
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Terug kijkend zien we dat we vanaf de kabelbaan al een behoorlijk stuk zijn gestegen.



26

Nu volgt een lange klim naar de Kaserer Scharte.



27

Wim is hier al gearriveerd bij de Scharte en loopt nog wat verder omhoog voor een foto.



28

Hier is mooi te zien hoe ons pad verder naar boven loopt. Een mooi smal pad dat best wel relaxed loopt met een paar kleine stijgingen.



29

We lopen verder richting de Weisse Wand



30

De kabels die er hangen doen eigenlijk geen dienst. We zien tussen de rotsen de Weisse Wand liggen.



31



32

Na een korte lichte stijging komen we aan op de Weisse Wand op 2518 m. Het is er rustig en zodoende kan Wim het vrij moderne kruis mooi op de
foto zetten. Vanaf hier hebben we in de ene richting weer een mooi zicht op de Hintertuxer gletsjer.



33

Aan de andere kant ziet het landschap er heel anders uit.
Na een lange pauze aan de voet van het kruis en met uitzicht op de afdaling gaan
we weer verder.

Als we de afdaling hebben gehad komen we aan bij het Tuxer Joch en daar kunnen
we het niet laten om op een mooie bank nog een pauze te houden aan de rand van
een aangelegd meer dat dienst doet voor de aanmaak van sneeuw.



34

Even later worden we getrakteerd op een bijzonder evenement.
In het plaatsje Tux wordt deze dagen een event gehouden met
oude trekkertjes, de meeste prachtig onderhouden.
Er doen een paar honderd trekkers aan mee en een gedeelte
daarvan is de bergen ingetrokken. Wij komen toevallig, tijdens de
afdaling, langs op het moment dat de groep weer neer beneden
gaat.
Een heel leuk gezicht en het fototoestel kan overuren maken.



35



36

Als alle trekkers zijn vertrokken gaan ook wij naar beneden en komen eerder bij de kabelbaan aan dan de laatste trekker. Al met al een leuke en een
heel mooie dag.



37

4 sep Spieljochbahn Fügen - rond de Kellerjoch (Kellerjochhütte en Gartalm) - Spieljochbahn   10 km
Laagste punt: 1800 m Hoogste punt: 2233 m Totale stijging / daling: 680 m

We rijden met de auto naar de Spieljochbahn in Fügen en die brengt
ons naar een hoogte van 1858 m.

Dat het hier een groot skigebied is
nemen we voor lief want we zijn toch
ook maar wat blij dat we met een
kabelbaan naar boven kunnen.
Want voor alleen wandelaars kan zo'n
kabelbaan niet aangelegd worden.



38

Nog een paar bouwwerken die horen bij het skigebied en dan laten we dit alles achter ons.



39

Onze wandeling gaat deze keer niet naar een top maar
we lopen vandaag om de berg, de Kellerjoch, heen.



40

Dat betekent niet dat het een simpel wandelingetje gaat worden want we
hebben gekozen om de Alpinsteig te volgen.

Een prachtig pad waar ook dit
blokkenveld onderdeel van is.



41

Natuurlijk moet er ook geklommen worden, want het is nergens vlak.



42

Het pad is smal
en de afgrond
is diep dus
volledige
concentratie is
vereist.

Gelukkig hebben we ook nog wat hulpmiddelen waar we gebruik van kunnen maken.



43

De geiten hebben ons inmiddels ontdekt en met grote sprongen komen ze
op ons af.



44

Hier krijgen we nog een lastig stuk voor de kiezen/voeten, maar ook dat
gaat ons goed af.



45

Na dit prachtige gedeelte zien we daar ineens de Kellerjochhütte liggen op een heel mooi plek met zicht op Innsbruck in het Inntal..

We zijn aan het einde van de Alpinsteig.



46

Deze hut heeft zijn wc op wel een heel bijzondere plek neergezet.

Bij de hut is het druk en daarom besluiten we door het dal af te dalen
naar de volgende hut.



47

We krijgen een afdaling voorgeschoteld
met heel veel keien en we zijn blij als we
de Gartalm beneden ons zien liggen.

Zittend in de schaduw van de parasol drinken en eten we wat.



48

Op het terrein van de alm staat
dit oude huisje en binnen heeft
men geprobeerd om te laten
zien hoe men hier vroeger
leefde.



49

Hierna gaan we weer verder met de afdaling en ons pad is op een korte
afstand iedere keer weer anders. Zo krijgen we vlak terrein, grote keien,
water en bos te verwerken en ook een "stegelke" ontbreekt niet.
Zelfs werkmannen zijn aanwezig om het pad zo comfortabel mogelijk te
maken.



50

Al lopend over dit pad zien we in de verte een aantal hoge pieken met ieder hun eigen gletsjer.

Hierna krijgen we nog een behoorlijke stijging en komen uiteindelijk aan bij dit
enige kruis van de dag. Wat ons dan nog rest is een korte afdaling naar de
kabelbaan. Geen top vandaag maar wel een fantastische wandeling.
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5 sep Zell am Ziller - Rohrberg - Gerlosberg - Kreuzwiesenalm - Latschenalm - Gmünd - Z. am Z.   51 km
Laagste punt: 580 m Hoogste punt: 2000 m Totale stijging / daling: 1850 m

Als we vanmorgen in de lucht kijken zou het wel eens een topdag kunnen worden. We gaan dan ook al vroeg op pad en wel met de fiets. We
vertrekken vanaf ons vakantieadres en binnen no time zijn we aan het klimmen richting Rohrberg en daarna naar Gerlosberg.

We zitten al zo'n 50 minuten op de fiets  als we ons vakantieplaatsje Zell am Ziller diep beneden ons zien liggen.



52

De weg blijft stijgen en is inmiddels behoorlijk smaller geworden. Fietsen we hier nog op asfalt, weldra zal dit overgaan in een onverharde weg.



53

Na 1 uur en 50 minuten komen we aan bij de Kreuzwiesenalm
en hebben we de eerste 1350 hoogtemeters gehad. Bij deze
alm drinken we koffie en thee met wat lekkers en intussen
laden we de accu's wat op.

Bij een aantal almen is het mogelijk om (Bosch) accu's op te
laden. De opladers hangen klaar, maar vaak zijn het er niet
genoeg.



54

Na dit heerlijke intermezzo fietsen we verder door een prachtig landschap.



55

We kruisen een paar keer een beek en proberen onze
voeten droog te houden.
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We blijven klimmen maar vooral blijven we genieten.
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Hier zijn we aangekomen op 2000 m het
hoogste punt van de dag.

Met zicht op het bergstation van de
Isskogelbahn en het stuwmeer
Durlassboden houden we een laatste
pauze.

Hierna beginnen we aan
de 25 km lange afdaling
die we de meeste tijd
zonder te trappen
afwerken.

In ons appartement
proosten we op een heel
zonnige dag met een
geweldig mooie fietstocht.
En de topdag.... die is het
zeker geworden.
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6 sep Zell am Ziller

Een regenachtig dagje thuis met de Tour kijken, lezen, borrelen, naar buiten kijken enz.



59

7 sep Zell am Ziller - Mayrhofen - Stilluptal - Grüne Wand Hütte - Zell am Ziller  48 km
Laagste punt: 580 m Hoogste punt: 1436 m Totale stijging / daling: 940 m

Eén ding is zeker, vandaag blijven we niet binnen zitten. We wachten tot de miezerregen is vertrokken en inmiddels hebben we besloten om te gaan
fietsen. Het is geen goed idee om met de kabelbaan naar boven te gaan en dan in de wolken te gaan wandelen.
We vertrekken vanaf ons appartement en fietsen relaxed naar Mayerhofen.
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Vlak voordat we bij Mayrhofen aankomen zien we dat de
Ziller, links, en rechts de Zemmbach samenkomen en
verder gaan als de Ziller.

We gaan via de kortste route door het plaatsje
Mayrhofen richting het Stilluptal. Daar nemen we de
tolweg, die voor fietsers gratis is, en al snel zien we
Mayrhofen onder ons liggen.
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We fietsen over een prachtige weg verder naar boven, het dal in.
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Ook op deze weg zien we dat modderstromen weer veel ravage hebben
aangericht. Er wordt hier met groot materieel gewerkt om alles weer op te
ruimen.
Gelukkig kunnen wij zonder problemen onze weg vervolgen.

Hier zijn we bijna gearriveerd bij het stuwmeer.

Bij het begin van het stuwmeer kunnen
wij niet langs het meer fietsen maar is er
een mooie tunnel aangelegd.
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Bij het verlaten van de tunnel krijgen we een prachtig zicht op het stuwmeer, een plaatje.



64

We vervolgens onze weg via een smal pad om vervolgens weer een
tunnel in te duiken. Even later is er weer een prachtige waterval en
iedere keer is deze weer anders.



65

Hierna wordt het dal een stuk breder
en zien dat hier nog een aantal boeren
hun brood kunnen verdienen.

Wim kan het niet laten om ook deze waterval op de foto te zetten die, ondanks dat er
geen zon schijnt, ligt te schitteren.



66

Op onze weg worden we begeleid door het geluid van een snel
stromende beek die bezaaid ligt met opvallende rode keien.

De rode kleur wordt veroorzaakt door een algensoort (Trentepohlia
jolithus) die in vochtige omgeving op rotsen groeit
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Na ruim 2 uur fietsen komen we dan aan bij de Grüne Wand Hütte die gelegen is op 2 km van het einde van het dal.



68

Daar het weer niet uitnodigt om buiten te
zitten zoeken wij een plekje binnen in dit
kleine restaurantje en eten er een
heerlijke salade.

Intussen zien we dat de wolken dalen,
dus we besluiten om niet meer verder te
fietsen naar het (voor fietsers) einde van
het dal.

Als we weer op de fiets willen stappen is het helaas weer gaan miezeren en dus
trekken we voldoende kleding aan om ons tegen de regen en de kou te
beschermen. Met een flinke vaart gaat het dan naar beneden en als we in
Mayrhofen aankomen is er van regen niets meer te zien.
Het laatste stukje gaat over vlak terrein naar ons appartement en daar komen we
weer tot de conclusie dat er in het Zillertal prachtige fietstochten zijn te maken.
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8 sep Zillertaler Höhenstrasse - Hochalm - Wetterkreuzspitze - Hüttenkogel - Mizunalm - Z.H.   14 km
Laagste punt: 1715 m Hoogste punt: 2386 m Totale stijging / daling: 900 m

De zon schijnt al volop als we met de auto vertrekken voor een wandeling.
We rijden via de tolweg naar het parkeerterrein Speichersee aan de
Zillertaler Höhenstrasse. We zijn verrast als blijkt dat we de enige zijn die
hier de auto parkeert.

Bij het begin van de wandeling zien we de bewolking nog boven het dal
hangen, altijd een fascinerend gezicht. Ook zien we in de verte de
Hubertuskapel en daar gaan we naartoe.
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Een klein en eenvoudig kapelletje midden in deze
wereld van bergen.
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Hierna lopen we verder omhoog richting de Wetterkreuzspitze waarvan we
heel in de verte de top zien liggen.
Ook zien we de Hochalm waar we eerst langs zullen lopen
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We wandelen over het erf van de Hochalm met zijn kleine boerderijtje waar het in de zomer vast heel erg goed toeven is.
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Als we de Hochalm achter ons laten gaat onze beklimming verder over een smal pad door een lieflijk berglandschap.
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Na een lange klim zijn we toch wel blij als we zien dat we nog
maar 5 minuten verwijderd zijn van de top die op 2256 m ligt

Het laatste stukje en we kunnen een
welverdiende pauze houden.
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Bovenop de top hebben we ook hier weer een prachtig uitzicht over de omliggende bergen.
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Na de pauze lopen we via een heel mooie route over de kam richting de Hüttenkogel die op 2386 m ligt. Dat betekent dat we het laatste gedeelte nog
behoorlijk moeten klimmen.
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80

Boven op de Hüttenkogel houden we nog een lange pauze en kijken uit over het gebied dat ons weer naar de auto moeten gaan brengen.
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Als we aankomen op de brede weg die we nog 4 km gaan volgen
komen we weer in het ski geweld terecht. Men is met man en macht
aan het werk om alles op tijd klaar te krijgen voor het komend ski
seizoen.
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Tijdens het laatste gedeelte van onze wandeling komen we
nog langs een meer met een prachtig blauwe kleur
(hetzelfde meer dat er 2 bladzijden terug nog groen uit zag)
...

... en langs een klein watervalletje...

... en zien we voor het
eerst deze vakantie een
"murmeltier".

Als we bij de auto
aankomen verwonderen
wij ons erover dat we deze
dag nog geen 10
wandelaars hebben
gezien terwijl deze
wandeling absoluut de
moeite waard is.
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9 sep Zell am Ziller - Hippach - Zillertaler Höhenstrasse - Kaltenbach - Zell am Ziller   52 km
Laagste punt: 550 m Hoogste punt: 2022 m Totale stijging / daling: 1950 m

Als we de rolluiken omhoog trekken zien we dat het alweer heel mooi weer is en dan kunnen we niet op de bank blijven zitten. We stappen na het
ontbijt op de fiets voor een tocht waarvan we op voorhand weten dat het behoorlijk klimmen gaat worden.

Maar het eerste stukje is vlak tot het plaatsje Hippach, vanaf daar begint de klim van
ruim 1400 m over de Zillertaler Höhenstrasse die geliefd is bij autorijders en motoren.
Sinds de invoering van de elektrische fiets is deze ook te doen voor de "gewone fietser".

Onderweg zien we dit stukje huisvlijt en ook hier zijn coronamaatregelen genomen.



84

Natuurlijk hebben we ook weer zicht op Zell am Ziller.



85

We hebben er al heel
wat klimkilometers
opzitten als we bij het
tolhuisje aankomen
waar fietsers overigens
niet hoeven te betalen.
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Fietsen op deze weg is een feestje waarbij je constant mooie uitzichten hebt.
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Uiteindelijk arriveren we bij Melchboden op 2000 m hoogte en
natuurlijk moet dat vastgelegd worden.

De weg naar boven was betrekkelijk rustig, maar hier is het
behoorlijk druk.
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Daarna beginnen we aan de afdaling en ook hier komen we ogen tekort.
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Dit kleine boerenbedrijfje
ligt wel erg dicht langs de
weg. Maar toen dit werd
gebouwd kwam er
waarschijnlijk alleen maar
een paard en wagen langs.

We dalen weer verder maar krijgen toch ook nog wat klimmen te verwerken. Als we aankomen bij Zirmstadl, een redelijk grote hut waar we heerlijk
eten, hebben we de laatste klim er opzitten. Hierna dalen we in één ruk naar het dal waar we in Kaltenbach aankomen. Vanaf daar gaat het relaxed
naar ons appartement. Wat zijn we blij dat we deze tocht hebben kunnen doen en wat hebben we genoten van de omgeving.
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10 sep Tux-Lanersbach - Eggalmbahn - Grüblspitze - Stoankasern - Tux-Lanersbach.   12 km
Laagste punt: 1278 m Hoogste punt: 2395 m Totale stijging: 510 m Totale daling: 1180 m

Allereerst rijden we met de auto naar Tux-Lanersbach om vervolgens met de Eggalmbahn naar een hoogte van 1950 m  te gaan. Als we met de
wandeling beginnen bevinden we ons in een kleine wereld. De wolken hangen wel heel erg laag en bij tijd en wijle is het zicht minimaal.

In 2014 hebben we hier ook gewandeld; toen zijn
we via de Grüblspitze, Ramsjoch en Torseen
rechtsom teruggelopen (militair terrein, niet altijd
toegankelijk !).
Nu maken we de ronde via de Stoankasern
linksom.

"Gelukkig" is er altijd wel een bordje dat ons de weg wijst.
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Een parkeerplaats voor fietsers hoog in de bergen, dat is voor het eerst dat we dit zien.

Als de bewolking even openbreekt zien we
beneden ons het bergstation liggen van de
Eggalmbahn.



92

Boven aangekomen op de Grüblspitze op 2395 m is het zicht wel wat beter geworden, maar nog niet zoals we graag zouden willen. We besluiten
daarom een heel lange pauze te houden in de hoop dat de wolken wegtrekken.
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En dat gaat ook gebeuren zodat we kunnen beginnen aan de hele lange afdaling. Hier kijken we nog even terug naar het kruis op de Grüblspitze.
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Zoals gezegd beginnen we aan de afdaling en de bedoeling is om een
pauze te houden bij de kaasboerderij Stoankasern. We hoeven alleen
de bordjes maar te volgen.
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Ondertussen genieten we met volle teugen van de prachtige afdaling die over een heel goed te belopen pad gaat.
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Na ruim een uur komen we aan bij Stoankasern die op 1984 m
ligt. Een leuke hut waar het zowel buiten als binnen behoorlijk
druk is.
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Na een verdiende pauze beginnen we met goede moed aan het vervolg van de afdaling, we moeten nog ruim 700 meter dalen.

Al gauw blijkt dat deze afdaling erg mooi is om te wandelen. Het pad loopt relaxed, de watervalletjes zijn er weer in grote getale, de omgeving ziet er
fantastisch uit en ook de koeien ontbreken niet.
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Een mooi kapsel!
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Het laatste gedeelte tot Tux-Lanersbach ziet er weer heel
anders uit en lopen we over een steeds smaller wordend
pad door de weilanden.
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11 sep Vorderkrimml - Krimmler Achental - Innerkeesalm - Vorderkrimml   50 km
Laagste punt: 882 m Hoogste punt: 1842 m Totale stijging / daling: 1180 m

Het blijft mooi weer dus van thuis blijven is geen sprake. We stappen in de auto en na een tijdje over een brede weg te hebben gereden, nemen we
op een gegeven moment een weg bovenover die prachtig is maar soms wel vreselijk smal. Maar gelukkig is er weinig verkeer en we komen even
later aan in Vorderkrimml, het startpunt van de fietstocht.

We verlaten al snel de gewone
weg en komen aan op de
Tauernradweg, deze blijven we
een poosje volgen.

Daarna stijgen we over een grote
weg en onderweg hebben we in
de verte zicht op het onderste
gedeelte van de Krimmler
Wasserfall.
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Al heel snel daarna fietsen
we (door een "stegelke") het
Nationaal Park Hohe Tauern
binnen.

Via een prima onverhard pad blijven we
omhoog fietsen.
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Dan komen we op een gegeven moment terecht tussen de vele
toeristen die de Krimmler Wasserfall gaan bezoeken.

Wij zijn dat niet van plan en waar de bezoekers van de waterval
rechtdoor gaan, nemen wij een andere weg.

Voor het binnenrijden van de tunnel heb ik mijn
fleece maar even aangetrokken, want het is
altijd koud in een tunnel.
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Bij het uitrijden van de tunnel komen we aan bij het Krimmler Achental en ook dit dal, waar de Krimmler Ache doorheen stroomt, ziet er weer prachtig
uit. In het begin zien we nog veel wandelaars, maar dat wordt na de eerste hut snel minder.
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We fietsen langs een aantal berghutten waarvan het Krimmler Tauernhaus er één van is.
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Na het Krimmler Tauernhaus hebben we nog 5 km te gaan tot het einde van het dal en we zien al snel de gletsjer, genaamd Krimmler Kees, liggen.
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Aangekomen bij de Innerkeesalm zijn we dan bij
het einde van het dal, althans voor fietsers.
De wandelaars kunnen gewoon doorlopen.

We houden natuurlijk een pauze, trekken daarna wat warms aan en
beginnen aan de terugweg. Zonder problemen komen we aan bij de
auto en we besluiten ook nu de smalle weg te nemen. Dat dit soms
problemen oplevert is op deze foto te zien.
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12 sep Zell am Ziller - Hart - Kerschbaumsattel - Reith - Sankt Gertraudi - Zell am Ziller   56 km
Laagste punt: 526 m Hoogste punt: 1111 m Totale stijging / daling: 870 m

Daar de weersvoorspellingen mooi weer opgeven, hebben we besloten om een aantal dagen langer te blijven dan de bedoeling was. Voor deze dag
staat er een vrij relaxte fietstocht op het programma.

Maar eerst kijken we vanaf ons balkon even naar een paar paragliders die in onze "voortuin" landen.
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Daarna vertrekken vanaf het appartement en rijden via een geleidelijke klim naar het plaatsje Hart.

Maar dan begint het toch wel behoorlijk steiler te worden en de wegen smaller.
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We komen aan aan op de Kerschbaumsattel, het hoogste punt van vandaag. Hier verlaten we het Zillertal en dalen we af naar het Alpbachtal.
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Hier zijn we op weg naar Reith in het Alpbachtal.

Als we op de Zillerradweg fietsen komen we het
toeristische stoomtreintje tegen dat 1x per dag tussen
Mayrhofen en Jenbach rijdt.

Hierna is het niet ver meer tot Zell am Ziller en kunnen
we weer nagenieten op het balkon.
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13 sep Persal (Finkenberg) - Astegg - Penken - Wanglalm - Vorderlanersbach - Persal   30 km
Laagste punt: 893 m Hoogste punt: 2120 m Totale stijging / daling: 1350 m

Vandaag onze laatste fietstocht van de vakantie. Hiervoor zetten we de auto in Persal en beginnen aan een lange klim.

Onderweg zien we hoge bergen maar ook deze kleine hazelworm.

Vlak voordat we de asfaltweg verlaten zien we deze keien
op de weg. Je zou er maar toevallig fietsen als ze naar
beneden komen.
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De onverharde wegen in de
bergen zijn niet altijd smal.
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Hier fietsen we onder de kabelbaan door van de Penken. Deze kabelbaan
gaat hoog boven het dal, soms wel 170 m.

Ondertussen is het kwart voor 11 en tijd voor koffie en thee. Dit doen we op
het terras van het Geschösswandhaus waar het nog erg rustig is.
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Tegelijk laden we de accu's van de fietsen op.

Het uitzicht vanaf het terras. Jammer dat het vandaag niet echt heel helder
is, maar ondanks dat is het toch weer genieten.
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Na de koffie fietsen we verder, komen lang het bergstation van de
kabelbaan en even later komen we aan op een plek waar paragliders
van de berg afspringen. We blijven een tijdlang naar dit spektakel kijken
en raken in gesprek met een wat oudere paraglider die zit te wachten
op de juiste thermiek. Ondertussen brengt hij ons de fijne kneepjes van
het paragliden bij.
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Hierna fietsen we verder over een hobbelige weg met de nodige keien en komen dan bij de Granatalm. Hier is het een paradijs voor kinderen maar
ook voor de wandelaars met de nodige horeca.

Wij eten ons brood op met zicht
op de weg die nog komen gaat.
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Na een afdaling krijgen we nog een behoorlijk grote stijging van 23% voor de kiezen. Met de ondersteuning in de hoogste stand lukt het ons deze klim
naar het hoogste punt (de Wanglalm) te overwinnen.
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Hierna begint al snel de afdaling, een lange afdaling met heel veel haarspeldbochten. Helaas blijft het erg heiig.
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De afdaling is voor ons een behoorlijke uitdaging die 15 tot
30% bedraagt en vervolgens ligt het pad ook nog bezaaid met
de nodige keien. Maar we komen zonder kleerscheuren
beneden aan.

In Vorderlanersbach komen we op de grote weg en we dalen
dan nog 6 km in no time af naar de auto in het plaatsje
Persal. Zo hebben we er weer een bijzonder mooie dag
opzitten.



125

14 sep Gerlossteinbahn - Heimjöchl - (Steinkarspitze) - Gerlossteinwand - Kathahornalm - G.bahn   8 km
Trudi: Laagste punt: 1628 m Hoogste punt: 2166 m Totale stijging / daling: 590 m
Wim: Laagste punt: 1628 m Hoogste punt: 2287 m Totale stijging / daling: 740 m

Voor deze wandeling gaan we met de Gerlossteinbahn omhoog, een behoorlijk oude kabelbaan die nog steeds goede diensten bewijst.
Boven aangekomen is het heerlijk weer en vol goede moed gaan we op weg richting de Gerlossteinwand.
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Het brede pad gaat later over in een smal pad dat prima te belopen is en als we op deze plek, de Heimjöchl,  aankomen houden we een pauze op de
bank die nu nog bezet is.
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Ook na de pauze blijven we stijgen door een mooi gebied.
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Even later besluit Wim nog een extra top te beklimmen, en wel de Steinkarspitze op 2287 m.. Er is geen pad te bekennen dus Wim zoekt zijn eigen
route. Ik blijf achter en zie Wim met een behoorlijk tempo naar het kruis lopen.
Vanaf de top is er een mooi zicht op de Gerlossteinwand.
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Het uitzicht in de andere richting.
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Nadat Wim weer is afgedaald volgt het laatste stuk naar de Gerlossteinwand op 2166 m. Als we daar aankomen zien we dat het er druk is, zo druk
hebben we het deze week nog niet gezien.
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Voor mij is het na de beklimming altijd even een momentje van bijkomen en stil genieten.
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De mensen die zich op de top bevinden blijken bijna allemaal bij dezelfde groep te horen en hier wordt het commando gegeven om aan de afdaling te
gaan beginnen.
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Als wij aan de afdaling zijn begonnen komen we langs een
klettersteig waar ze ook nog aan het klimmen zijn. Altijd weer
bijzonder om daar naar te kijken.

De afdaling is steil, met veel keien en lastig te belopen.
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Aangekomen bij de Kathahorn-Alm is dit toch een prachtig plaatje.
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Daarna is het nog een korte wandeling naar de
Gerlossteinbahn, een tandemkabelbaan, die ons
weer veilig naar beneden brengt.
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15 sep Gerlos: Schönachtal: Schönbichl ronde   11 km
Laagste punt: 1290 m Hoogste punt: 2049 m Totale stijging / daling: 800 m

De laatste dag van de vakantie gaan we invullen
met een wandeling.
We parkeren de auto bij de ingang van het
Schönachtal.

Ons plan is om de Schönbichl ronde te lopen: boven over de Schönbichl heen en door het dal terug.



137

We beginnen gelijk met klimmen en deze keer gaat dat door een bos waar
de zon mooie lichteffecten geeft.
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Tijdens de wandeling door het bos zien we mooie exemplaren van omgevallen bomen.
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Na een tijdje verlaten we het bos en blijven aan de rand van het bos het pad volgen. Ondanks dat er geen bomen zijn ligt ons pad vol met wortels.
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Hier is de omgeving wat afgevlakt en zien we een kruis zonder naam, maar wel met een bankje en daar maken we dankbaar gebruik van.

Weer een opvallend exemplaar van een omgevallen boom.
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We vervolgen onze weg over een smal pad door lage struikjes die prachtig in bloei staan en een oranje/rode kleur geven.
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De Schönbichl stelt als top niet veel voor; hij is dan ook geen kruis waard.
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Als we bij dit oude verlaten boerderijtje aankomen hebben we er
inmiddels een lange steile afdaling opzitten.
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Je zou denken dat vele wegen leiden naar het dal, maar niks is minder waar. Het is één weg en die hebben wij nog tegoed.
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Inmiddels hebben we zicht op Gerlos en zien de weg door het dal ook al liggen. Vlak voordat we bij de auto aankomen gaan we in de Jörgleralm
proosten op een prachtige vakantie.
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Woensdag 16 sep Zell am Ziller - Heel  810 km
De vakantie zit er weer op, we laden al onze spulletjes in de auto en vertrekken om 7.20 uur richting huis. De terugreis gaat ondanks een paar
langzaam rijdende korte files voorspoedig. Om half 6 zetten we de auto weer op de oprit neer.

Wat hebben we weer een prachtige vakantie gehad. De start ging, doordat het weer nog niet optimaal was, een beetje moeizaam, maar daarna
scheen de zon veelvuldig. Deze vakantie hebben we heel veel gefietst en doordat onze nieuwe fietsen veel meer mogelijkheden bieden hebben we
deze behoorlijk uitgebuit. Prachtige tochten met heel veel hoogtemeters, we hebben ervan genoten. Maar ook de wandelingen waren prachtig en
ondanks dat we in 2014 ook in dit gebied waren hebben we veel nieuwe gebieden gezien.
Ook waren we heel blij met het appartement Christoph. Het voldeed helemaal aan onze eisen met een aparte woonkeuken en woonkamer en ook het
balkon, met mooi uitzicht, was voor ons groot genoeg. Ook fijn was dat we lopend even naar de bakker of naar de Billa konden, dus iedere morgen
verse broodjes. Al met al een top vakantie.


