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In de wolken

Waar Tirol in de winter wordt gedomineerd door  
schattige wintersportstadjes en eindeloze pistes, is het in 
de zomer een geweldig gebied voor stevige hikes en lome 

 wandelingen. Digital nomad Veerle Witte verkende de trails.

Tirol in de zomer: 
paradijs voor wandelaars
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In zomers Tirol laad je je op. Hoge pie
ken als de Hohe Salve (met uitzicht op de 
Hohe Tauern, de Zillertaler Alpen en het 
Kaisergebergte), de Hahnenkamm in de 
Kitzbüheler Alpen en de Hexenkopf in de 
Centrale Alpen domineren het landschap. 
Wandelend of met de gondelbaan bereik je 
gemakkelijk de toppen, vanwaar je neer
kijkt op meren en dichte bossen. Travelers 
Digital nomad Veerle Witte liep een deel 
van de routes en tipt haar favorieten. 

KITZBÜHELER ALPEN

DE KAT WALK: DE COMFORTABELE
LANGEAFSTANDSTRAIL
Traditie, cultuur, culinaire lekkernijen, 
voortreffelijke uitzichten en vooral: rust 

TIP 
Doen: driemerenwandeling. Verstopt 
tussen bergen en valleibossen vind je in 
Tirol talloze glinsterende meren. Ik loop 
samen met gids en Qi Gong-leraar 
Harald een driemerenwandeling: van 
de Längsee naar de Hechtsee en de 
Egelsee, een makkelijke tocht van twee 
uur door kalksteenbergen ten noorden 
van Kufstein. Wilde lelies groeien langs 
het pad, en wie verfrissing zoekt, neemt 
een duik in de heldere Hechtsee.
Harald vertelt over het belang van forest 

bathing, een trend uit Japan. ‘Dat houdt 

in dat je in alle rust tijd in het bos door-

brengt. Aangeraden wordt vijf kilometer 

in vier uur te doen, dus veel zitten en 

stilstaan bij het leven om je heen.’ Het zou 

stressverlagend en kalmerend werken. ‘Als 

je een week elke dag forest bathing doet, 

zijn de effecten daarvan drie weken later 

nog voelbaar,’ weet Harald te vertellen. De 

bergen, meren en bossen van Tirol zijn een 

prima plek om hiermee te starten.
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voor de geest. In Tirol wandel je een of 
meerdere etappes van de KAT Walk, een 
relatief nieuwe route die bestaat uit twee 
delen: de Alpine Route en de Compact 
Route. Vijf jaar geleden opende de Alpine: 
een route van zes etappes, 106 kilometer, 
6350 hoogtemeters bergopwaarts en 6100 
hoogtemeters bergafwaarts. Twee jaar later 
was het de beurt aan de compacte versie 
van 76 kilometer lang, 4950 meters berg
opwaarts en 5200 meter bergafwaarts. 
Voordeel van deze route? Grote delen 
ervan zijn in te korten met gondelbanen. 

Het fijne aan de KAT Walk is dat je 
overnacht in dorpjes in het dal, waarna je 
de volgende ochtend de kabelbaan omhoog 
pakt, de bergen in. Aan de andere kant van 
de bergtop neem je op een bepaald punt de 
kabelbaan weer omlaag naar het volgen
de bergdorp. Zo beklim je met gemak de 

TIP 
Zien: Kufstein
Verscholen tussen de hoge 
toppen van het Kaiser-
gebergte en groene valleien 
ligt de kleine vestingstad 
Kufstein. Met twintigduizend 
inwoners is het na Innsbruck 
de grootste stad van Tirol. 
Je herkent Kufstein al van 
grote afstand, door de ves-
ting die op de heuvel van de 
stad prijkt. Het achthonderd 
jaar oude kasteel bezit het 
grootste Freiorgel ter wereld, 
elke dag om 12.00 uur is er 
een concert.
Kufstein is van oudsher een 
rijke handelsstad. Dwaal 
langs Beierse architectuur, 
middeleeuwse graveringen 
in marmer en de schitteren-
de barokke dorpskerk Maria 
Himmelfahrt, om vervolgens 
neer te strijken op een van 
de terrassen op het stads-
plein. Aanrader is restaurant 
Purplepaus, met hun gefri-
tuurde dumplings met abri-
koos. De Römerhofgasse is 
een gezellige middeleeuwse 
straat met winkeltjes, cafés 
en restaurants. Bij Auracher 
Löchl eet je Tiroolse lekker-
nijen en de ondergrondse 
bar Stollen heeft de grootste 
ginverzameling ter wereld.
kufstein.com

hoogste pieken van de Kitzbüheler Alpen: 
elke dag een andere etappe, elke dag een 
andere top.

VAN HOPFGARTEN NAAR 
BRIXEN IM THALE
Ik start met de eerste etappe van de com
pacte route (tien kilometer), die voert naar 
de top van de Hohe Salve. In Hopfgarten 
stap ik op de Salvenbahn die me van 600 
naar 1157 meter brengt. Vanaf hier volg 
ik de bordjes naar de Hohe Salve op 1829 
meter hoogte. Het pad loopt steil omhoog 
door een weide, richting een dicht bos. Ik 
kom langs een open stal, waar een jonge 
koe nieuwsgierig in de deuropening staat. 
Ik houd halt, en een voor een verschijnen 
er meerdere koppen. Langzaam doen ze 
een paar stapjes naar voren, waardoor hun 
bellen luid beginnen te klingelen.

Haarspeldbochten leiden via het 
open skigebied naar de bergtop, waar ik 
kan bijkomen in een summitrestaurant 
met een draaiend panoramaterras. Recht 
daarnaast staat de hoogste bedevaartskerk 
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van Oostenrijk. Ik plof neer op het bankje 
naast het witte kerkje en geniet van de zon 
op mijn gezicht, terwijl ik uitkijk over de 
groene dalen rond de berg.  

Na een lange pauze en uitgebreide 
lunch op de top daal ik via de zuidoost zijde 
van de berg af richting Brixen im Thale. 
Het pad loopt in grote bochten naar de 
Salvensee, een wateropslagbekken dat 
de pistes in de winter van sneeuw voor
ziet. Vanaf daar daal ik verder af over een 
skipiste door het bos, naar het volgende 
meer: de Filzalmsee.

Hoewel dit een van de gemakke
lijkere routes van de KAT Walk is – omdat 
je vrijwel alles, op deze afdaling na, met 
de  bergliften kunt doen – is het rustig op 
het pad. Op de meeste plekken heb je de 
 bloeiende natuur helemaal voor jezelf. 

VAN KITZBÜHEL NAAR ST. JOHANN
Etappe 4 leidt van Kitzbühel naar  
St. Johann in Tirol. Je kunt lopend naar de 
Kitzbüheler Horn, maar er is ook een lift 

die je naar de 1996 meter hoge top brengt. 
En wat voor top: de Horn Gipfelbahn 
gaat steil omhoog over meertjes en groen 
begroeide rotsen. Koeien staan te grazen 
langs een kleine witte kapel. Wanneer ik 
uitstap op de Kitzbüheler Horn, loop ik 
letterlijk met mijn hoofd in de wolken, die 
komen en gaan over de top.

De zon schijnt, koeien wandelen 
gezellig mee over de paden en alles staat 
in bloei. Het is bijna niet voor te stel
len dat dit in de winter een skigebied is. 
Ik daal af naar de tuin, die vol staat met 
alpen bloemen en kruiden, zoals zilveren 
duizendblad, edelweiss en steenbreek. Op 
bankjes tussen de bloemen zit een bejaard 
stel in de zon. De gondelbanen maken de 
toppen van Tirol bedwingbaar voor alle 
leeftijden.

TIP 
Smokkelen:  
de Kaiserlift
Zie je het niet zitten om zelf 
steil omhoog te hiken? Dan 
pak je gewoon de Kaiserlift, 
een skilift met enkele zitjes 
die je in zo’n twintig tot dertig 
minuten, dwars door de bos-
sen vol  tjirpende vogels, van 
510 naar 1256 meter hoogte 
brengt, waarna je direct aan 
een spectaculaire tocht in het 
 Kaisergebergte kunt beginnen. 
Of je ploft lekker neer bij een 
van de berghutten, voor een 
portie Kaiserschmarren mét 
uitzicht.
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TIP 
Overnacht in een berghut 
in de Oostenrijkse Alpen
Overal in Tirol kun je overnachten in 
charmante berghutten. Ik wandel 
steil omhoog naar de Ritzau Alm, 
een hut op 1150 meter hoogte in het 
Kaisertal met uitzicht op Kufstein. 
Je komt hier enkel te voet, via een 
beschut bospad dat zich opent 
naar een verpletterend mooi uitzicht 
over groene diepe dalen met grillige 
grijzen pieken op de achtergrond.
Al snel komt de Ritzau Alm in zicht: 
een restaurant en bed and break-
fast in een typisch Oostenrijkse 
bruin-witte berg-hut, met daarnaast 
een kleine kapel. Ik plof neer op 
het grote zonneterras. Wandelaars 
zitten in de zon met grote pullen 
bier en borden vol braadworst. Een 
kudde koeien en stieren, met aan-
doenlijke grijswitte kalven, graast 
rond de hut. Inclusief twee langorige 
zwarte schapen, die speelse kop-
stoten uitdelen aan de jonge stieren 
in de kudde. 
Na de lunch – een enorm bord 
Kaiserschmarren, een licht gekara-
melliseerde pannenkoek die in grote 
stukken wordt gehakt en traditioneel 
geserveerd met poedersuiker en 
een grote klodder pruimencompote 
– loop ik een stukje verder de ber-
gen in. Vanaf een houten bankje, 
omringd door bergbloemen, kijk ik 
neer op het Kaisergebergte en de 
Innrivier in de verte. Ik zie Duitsland 
liggen. Je zou vanaf hier nog verder 
door kunnen wandelen, naar ver-
schillende hogergelegen berg- 
hutten, of een meerdaagse trektocht 
maken, van hut naar hut. Maar ik 
overnacht in de Ritzau Alm. In het 
gezellige houten restaurant, met 
opgezette marmotten en lampen 
gemaakt van gemsbokschedels, 
schuiven vreemde mensen bij elkaar 
aan. De braadworsten, wiener-
schnitzels en Kaiserschmarren komen 
weer op tafel, evenals de pullen bier. 
Buiten springen de koeien door het 
dal, terwijl de zon achter de bergen 
verdwijnt.

Een groot houten kruis op een 1900 
meter hoog uitkijkpunt dat neerkijkt op 
de grijze bergtoppen in de verte, waar nog 
wat restjes sneeuw op liggen, markeert de 
start voor de weg omlaag. De afdaling van 
de Kitzbüheler Horn naar Harschbichl, 
gelegen op 1604 meter hoogte, is het eni
ge deel van deze etappe dat niet met een 
gondelbaan kan worden afgelegd.

En dat is maar goed ook. Dit stuk aan 
de noordzijde van de berg is het specta
culairste deel van de KAT Walk tot nu toe. 
Een smal bergpad dat in scherpe bochten 
omlaag slingert, loopt langs een steile 
afgrond en recht door puntige rotsen.

OMGEVING 
Het Kaisergebergte 

Het indrukwekkende Kaiser-
gebergte torent hoog boven 
het stadje Kufstein uit en 
vormt, met een slingerend 
netwerk aan wandelpaden 
en tientallen berghutten om 
te overnachten, een ideale 
omgeving voor korte of 
lange wandeltochten. Ook 
zeer geoefende wandelaars 
komen hier aan hun trekken. Met de wandelstokken die ik vanoch

tend heb gekocht (wat een verademing!) 
gaat het afdalen gemakkelijk. De wind 
neemt toe. Gele, paarse, roze en witte berg
bloemen waaien heen en weer in de weides 
langs het pad.

Donkere wolken komen aandrijven, 
terwijl het ruige terrein langzaam overgaat 
over in een bredere weg die uitkomt bij de 
berglift. Net voordat het begint te storten, 
stap ik in de gondelbaan. Heerlijk, om met 
zo veel gemak over de hoogste toppen van 
Tirol te struinen.

Meer info over deze en de andere etappes 
van de KAT Walk vind je op 
kitzbueheler-alpen.com/nl/kat-walk


