Dag 1
Kempten-Tenna
Deze vakantie begint in Kempten, een cultureel hoogtepunt dat een zeer oude geschiedenis heeft.
Voordat de Kelten zich omstreeks 400 v.Chr. hier vestigden, werd het gebied bewoond door de
Illyriërs.
De rivier de Iller die door de stad stroomt, herinnert nog aan deze volksstam.
Na de Kelten kwamen de Romeinen die de plaats 'Cambodunum' noemden.
Onder de Alemannen kreeg de nederzetting haar huidige naam.
In de 8ste eeuw werd er een benedictijnenklooster gesticht en werd Kempten een bisschoppelijke
macht, sindsdien groeide de plaats snel.
Handelaren en ambachtslieden kwamen van heinde en verre en vestigden zich in de nabijheid van het
klooster.
Bedrijfjes en winkeltjes werden gebouwd en er ontstond een markt.
In Kempten, dat inmiddels Vrije Rijksstad was geworden, ontstond een levendige handel. De stad
maakte een sterke bloeiperiode door.
Het hart van Kempten wordt gevormd door het Rathausplatz met het laatgotische raadhuis met
trapgevel en overdekte renaissancistische trap.
In de loop van de eeuwen zijn er heel wat veranderingen aangebracht.
Binnen zijn mooie houten plafonds te zien.
Let ook eens op het 'Trompetermännle' boven op de toren.
Tegenover het raadhuis staat een renaissance fontein uit 1601.
Rondom het plein staan ook een aantal fraaie huizen.
Het Ponickau-Haus bijvoorbeeld, op nummer 10, met een monumentaal trappenhuis.
Of het Londoner-Hof op nummer 2 met de rococogevel uit 1764.
Maar de absolute aandachtstrekker is de St. Mang-Kirche die tussen 1426 en 1440 werd gebouwd.
Overal in het centrum van Kempten is de 66 meter hoge toren van deze kerk te zien.
Mooi is de 17e eeuwse preekstoel en tijdens restauratiewerkzaamheden zijn prachtige fresco's te
voorschijn gekomen.
Ook heeft de kerk een fraai altaar met houtsnijwerk.
Aan de St. Mang-Platz staan enkele mooie huizen.
Een Jugendstilfontein uit 1905 fleurt het plein op.
Via de Bäckerstrasse, met fraaie huizen uit de 17de en 18de eeuw en de Burgstrasse kom je bij de
Burghalde.
Deze verhoging midden in de stad was al in de Romeinse tijd een belangrijke vesting.
De toren en de ringmuur zijn in de 15de eeuw aangelegd en maken deel uit van de middeleeuwse
verdedigingswerken.
Het Zumsteinhaus werd aan het begin van de vorige eeuw in neoclassicistische stijl opgetrokken en
herbergt twee musea.

In het Römische Museum is een verzameling Romeinse vondsten tentoongesteld en het Naturkunde
Museum geeft een uitgebreid overzicht van de flora, fauna, geologie, mineralen en gesteenten van de
omgeving. Dan is er nog de Residenz.
Dit enorme complex met twee vierkante binnenhoven en hoektorentjes werd tussen 1651 en 1674
gebouwd.

Toertocht
Via Sankt Mang verlaat je Kempten, volgt de doorgaande weg naar Durach en draait daar het stille
binnenland in.
Spoedig vertoef je 20 kilometer lang op kleine weggetjes die draaiend en klimmend hun loop vinden in
de mooie Allgäu.
Stille dorpen met namen waar je waarschijnlijk nog nooit van gehoord hebt bezoekt je.
Ook mooie vergezichten krijgt je voor ogen.
Bij Faistenoy krijg je het hooggebergte in zicht, volgt je de B309 langs de Weissensee en kom je in
Füssen.
Füssen ligt op een kruispunt van wegen en vormt eigenlijk de schakel tussen Duitsland en Oostenrijk.
Hier verlaat je dan ook Duitsland en kom je in het Oostenrijkse Tirol.
Al vele generaties lang trekken toeristen uit alle windstreken naar Tirol, in eerste instantie om de
schitterende landschappen, maar ook om de rust. Je kunt in Tirol genieten van heel veel
wintersportmogelijkheden, heerlijk wandelen en rondtoeren.
Innsbruck is er de hoofdstad en verder zijn er nog diverse andere grotere plaatsen zoals Salzburg,
Graz, Kitzbühel, Kufstein, Sankt Anton, Lech, Seefeld, en Landeck.
Tirol heeft ook een hele serie prachtige valleien met tal van toeristische mogelijkheden.
Zo zijn er het Zillertal, het Stubaital, het Oberinntal, het Kaunertal, het Paznauntal en het Ötztal.
Bovendien heeft Tirol mooie passen en uitdagende bergtoppen o.a de Brennerpass, de Fernpass, het
Kaisergebirge en de Zugspitze.
Wat moet je eerst gaan bekijken? Dat is een vraag die je stelt als je Tirol inrijdt.
Naar Reutte met zijn alpenbloementuin, de machtige Zugspitze bij Ehrwald of de mooie Fernpass?
Het kan allemaal, immers je hebt de keus.
Reutte dankt zijn ontwikkeling aan het feit dat daar een brug over de Lech kon worden gelegd om de
verbinding tussen het Tannheilmertal en het Lechtal te realiseren.
Opvallend zijn de mooie huizen in het centrum, de vaak beschilderde gevels zijn een graadmeter voor
de vroegere welstand.
Als je van schilderijen uit de baroktijd houdt, stap dan eens het “Heimatmuseum” binnen.
Je kunt er verder ook nog een aantal voorwerpen bekijken die herinneren aan de vroegere
zoutontginning.
Boven op de Hahnenkamm (1700 m) is een bezoek aan de “Alpenblumengarten” zeker een klim
waard.

Voordat je de Fernpass opgaat, laat ik je een ommetje maken door het mooie Ehrwald met zijn
schitterende uitzichten.
Ehrwald heeft zijn bekendheid grotendeels te danken aan de ligging bij de Zugspitze die bijna 3000
meter hoog is op de grens tussen Oostenrijk en Duitsland.
Het Duitse Ehrwald vormt met het Oostenrijkse Garmisch-Partenkirchen en nog enkele andere
plaatsen één groot wintersportgebied.
Op 2950 meter ligt het hoogste hotel van Oostenrijk, vanwaar je ongeëvenaarde uitzichten op de
Zugspitze hebt.
Vanaf de Zugspitze heb je onder meer uitzicht op het Kaisergebirge, het Karwendelgebirge, Dachstein
en de Arlberg.
Maar Ehrwald heeft ook een gezellig centrum en zit erg ruim in zijn jasje, gezien de ruimte om het
plaatsje. Je toert door de vallei naar het plaatsje Biberwier en neemt vervolgens de Fernpass.
De Fernpass is een 1212 m hoge bergpas gelegen tussen de Lechtaler Alpen in het westen en het
Wettersteingebergte in het oosten.
Tienduizend jaar geleden vond in dit gebied een grote aardverschuiving plaats.
De Fernpass voert over deze aardverschuiving en gaat langs een aantal meren o.a. het Blindmeer.
De Fernpass is een van de meest bereden passen in de oostelijke Alpen.
Het maximale stijgingspercentage bedraagt 8% en het te overwinnen hoogteverschil is 371 meter.
Na 12 drukke kilometers neem je de afslag Nassareith en kom je in het dorpje Dormitz en in de
volgende vallei.
Het gebied rondom Landeck en Sankt Anton am Arlberg lijkt wel vol gestrooid met valleien, de ene
nodigt al meer uit en is al indrukwekkender dan de andere.
Het Oberinntal is één van de grotere valleien in Tirol en bezit een grote variatie aan landschappen.
De belangrijkste plaatsen in het dal zijn Stams en Landeck.
Wie wil kan aan de Kajetansbrücke door het Samnauntal een trip maken naar Samnaun in
Zwitserland, dat bekend staat om het taxfree shoppen.

Stams is om iets heel anders bekend want het is vooral de “Stift Stams” die veel bezoekers trekt.
Deze indrukwekkende cisterciënzerabdij dateert uit 1273 en is de begraafplaats van talrijke Tiroolse
vorsten.
De grootste aantrekkingskracht heeft het prachtige interieur en de rijke bibliotheek.
In Landeck ligt Schloss Landeck dat een herbouwde centrale binnenzaal uit 1200 heeft.
Aan de voet van het kasteel staat de kerk Maria Hemelvaart, een van de mooiste gotische kerken in
Tirol. Op de andere oever van de Inn staat het “Pestheiligenkirchlein”.
Als je in Landeck de B181 naar de Reschenpass opgaat, let dan in het centrum even op de mooie
huizengevels. In de Bronstijd was hier al bewoning.

Er hebben sinds die tijd talrijke bevolkingsgroepen gewoond zoals Illyriërs, Kelten, Etrusken,
Romeinen enz. Landeck is voor vele toeristen een ideale stad om als uitvalsbasis te dienen.
Vanuit Landeck volgt de B180 de loop van de Inn langs Nesselgarten en Prutz naar Nauders.
Voor je ligt Italië met de Reschenpas.
De Reschenpas is de eerste bergpas die je in Italië passeert.
Door middel van viaducten en galerijen zijn de wegen bij de pas beschermd tegen lawines.
Rechts ligt het Rechenmeer, ofwel Lago di Resia, met het ondergelopen dorp Graun, alleen de
kerktoren is nog zichtbaar.
Het is een stuwmeer op ± 1500 meter hoogte met een oppervlakte van bijna 7 vierkante kilometer, dat
in het dal Val Venosta ligt.
Het volgende meer dat je tegenkomt is het Lago della Muta, waarlangs je mooie wandelingen kunt
maken.
Rechts zie je het Parco Nazionale Dello Stelvio, een van de grootste nationale parken van Europa.
Door het park loopt de bekende Stelviopas en de Gaviapas, die tot boven de 2500 meter stijgen.
Je neemt de passen niet, maar volgt de SS38 naar Silandro, Naturno en Lagundo.
Net voor Merano zak je naar de SP5 en ga je richting Lana de SS238 op.
Deze weg slingert langs Fondo, Romeno en het Lago di Santa Guistina.
Het meer van Santa Giustina bevindt zich in het centrum van Val di Non, vlakbij Cles.
Het imponerende kunstmatige meer met een lengte van 8 kilometer, past precies in het landschap van
de vallei.
Je toert verder en gaat bij Mezzolombardo langs de Torrente Noce rijden, die in de top 10 staat van de
mooiste rivieren ter wereld, hij is ideaal om te raften.
Bij Zambana gaat de Torrente Noce over in de Adige, die met 410 kilometer lengte na de Po, de
langste rivier van Italië is. Hij is niet bevaarbaar.
Bij Trento verlaat je de rivier en sla je af naar de SS47, die je naar de eindbestemming in Tenna
brengt.
Bron:Visit Trentino

© Tom Boudewijns

