VAKANTIE: TIROL
Serfaus-Silvretta
Het Oberinntal
Vanuit Ried volgt u de Inn tot in Landeck.
Landeck:
De bruggen in Landeck krijgen veel verkeer te verwerken, want Landeck is het belangrijkste
verkeersknooppunt van West-Tirol.
In de Romeinse tijd trokken de handelskaravanen al langs de stad.
Aan de zuidkant van Landeck staan de 2 meest bezienswaardige bouwwerken, ze zijn al van
verre te zien.
Het zijn het Schloss Landeck, nu een museum, en de Pfarrkirche Maria Himmelfahrt.
Heel lang geleden stond op deze plek een Mariabeeld.
Op zekere dag knielde er een echtpaar neer waarvan de kinderen verdwenen waren.
Zij smeekten om hulp en het wonder gebeurde.
Uit het bos kwam een wolf en een beer gelopen, zij hadden de kinderen bij zich en brachten ze
ongedeerd bij de ouders terug.
Ter herinnering aan dit wonder werd op die plaats een kerk gebouwd.
Lechtaleralpen
De Lechtaler Alpen vormen een bergmassief in de Noordelijke Kalkalpen in de Oostenrijkse
deelstaten Vorarlberg en Tirol.
Het grootste deel van het gebergte ligt in Tirol.
Als gevolg van de opbouw hebben de Lechtaler Alpen een karakteristieke aanblik.
Het bergmassief heeft de hoogste bergtoppen van de Noordelijke Kalkalpen, de Parseierspitze
is met 3040 meter de hoogste
U volgt vanuit Landeck de B171 via Zams en ziet diep onder u de A12 langs de Inn slingeren.
Links rijzen hoog de Lechtaler Alpen op vanwaar de Lechbach en de Starkenbach naar beneden
kletteren.
Bij Imst draait u het centrum in en volgt via de Lehgasse de richting “Hahntennjoch”.
Imst
In een breed dal bij het samenkomen van het Inntal en het Gurgltal liggen de Ober- en
Unterstadt, samen vormen ze het oude stadje Imst.
In de Oberstadt, waar u doorheen rijdt, staat de 86 meter hoge laatgotische Pfarrkirche uit de
15de eeuw met de hoogste toren van Tirol.
Imst heeft een eigen traditie.
Om de vier jaar vindt er het Schemenlaufen plaats. Het is een optocht van enkele honderden
schimmen, spoken, heksen en tovenaars.
Behalve om het Schemenlaufen is Imst ook bekend door het SOS Kinderdorp van de
organisatie Societas Sociales.
Imst heeft een aardig winkelcentrum, een behoorlijk aanbod van après-ski gelegenheden en
bovendien zijn er vele sporten mogelijk.
Ook heeft Imst een klein maar erg fijn skigebied.
Onder het traditionele uiterlijk gaat een moderne bruisende stad schuil.
Na Imst klimt u over 15% hellingen door een bosgebied omhoog, krijgt een ruime bocht naar
links en ziet voor u de Hahntennjoch. Rechts ligt de Salvresenklamm en onder u het
Salvesental.
Hahntennjoch
De Hahntennjoch verbindt het Oberinntal met het Tiroler Lechtal, dus de B189 met de B198.
De verbindingsweg is 29 kilometer lang, heeft stijgingen van 15% en is voor vachtverkeer en
caravans gesloten.
Vooral bij motoren en auto’s is de Hahntennjoch, door het bijzondere uitzicht, erg in trek. Het

blijft wel opletten want de Hahntennjochstrasse is door lawinegevaar, steenslag en
verschuivend gesteente niet zonder gevaar.
Vooral bij onweer is het berijden van de Hahntennjoch gevaarlijk.
In 2004 is een geautomatiseerd systeem met twee metereologische meetpunten op de
Hahntennjoch en op de Muttekopfhütte geinstalleerd.
Het geautomatiseerde systeem zet bij gevaar het verkeerslicht op rood, waardoor een
automatische afsluiting van de weg volgt.
In de winter, als de pass gesloten is, moeten de bewoners vele kilometers omrijden om van
het Lechtal in het Oberinntal te kunnen komen.
Vanaf deze zijde heeft u constant zicht op de puinvelden van de Hahntennjoch die de flanken
van het dal markeren.
De smalle weg is mooi aangelegd en slingert langs de bergwand met hellingen van 9% naar de
joch toe. Op de top is parkeergelegenheid en de mogelijkheid tot diverse wandelingen o.a.
naar het Simmel Weltfriedenskreuz, vanwaar u een prachtig uitzicht heeft op de St.Jakobuskapelle en op de Kalbelesee.
Pfafflar
U vervolgt de weg over afdalingen van 14% tot Pfafflar, waar u op het terras van een klein
restaurantje tot rust kunt komen. Vandaar daalt u door naar het gehucht Boden dat op 1356
meter hoogte aan een doodlopende weg ligt, slaat daar rechtsaf en komt in het Bschlabertal.
Bschlabertal
De afdaling van 10 kilometer en van 14% die nu volgt is niet zo mooi als de klim, maar de
links liggende Spitskopf, Zirmebenjoch en Lichtspitze zijn allemaal boven de 2300 meter en
het aanzien meer dan waard.
Wat ook de moeite waard is, is de Sachertorte met koffie in het restaurantje in Bschlabs.
Na Bschlabs krijgt u een prachtig panorama over het Lechtal en de meanderende Lech, die bij
hoogwater wel eens voor vervelende dingen kan zorgen.
Lechtal
Het Lechtal is een dal in de Oostenrijkse deelstaat Tirol en omvat het stroomgebied van de
rivier de Lech tussen Warth en Reutte.
Met een lengte van 60 km is het een van de langste dalen in Tirol.
Bij Weissenbach am Lech mondt het kleinere Rotlechtal in het Lechtal.
Het Lechtal vormt samen met het Tannheimertal de streek Ausserfern. Het dal vormt
bovendien de grens tussen de Allgäuer Alpen en de Lechtaler Alpen.
Ausserfern is minder toeristisch dan andere regio's in Tirol, wat het oorspronkelijke karakter
van de dorpjes ten goede is gekomen.
Door de aanwezigheid van vele beschilderde huizen in het dal, onderscheiden met name
Elbigenalp en Holzgau zich van de overige dorpen.
Rijke Lechtalers lieten deze beschilderingen in de 18e eeuw aanbrengen met geld dat zij in de
naburige landen als marktkoopman en lakenhandelaar hadden verdiend.
Elbigenalp
Bezoek in Elbigenalp, het houtsnijcentrum van het Lechtal, de houtsnijschool en maak
prachtige wandelingen naar één van de almen of langs de verstilde Lech.
Langlaufers vinden er een aantal loipen, het is zelfs mogelijk om op de latten naar het hotel
terug te glijden.
In Häselgehr kunt u de Doser Wasserfall bezoeken en in Holzgau de Simms Wasserfall.
Warth
Warth dat aan het einde van het Lechtal op de splitsing van Tirol en Vorarlberg ligt, is een
klein gemoedelijk dorp op een hoogte van bijna 1500 meter.
Het ligt ingebed tussen de Biberkopf, Widderstein, en Rappenspitze, Auenfelder Horn.
Het dorp is een uitstekend uitgangspunt voor wandelingen en bergtochten.
De bergmeren en een unieke alpenflora liggen er voor u klaar.
Ook de stoeltjeslift die u tot net onder de top van de Steffisalpe brengt met daarachter de
Karhorn is een beleving.

Warth ligt op een knooppunt van belangrijke wegen die streken en landen verbinden.
Westwaarts loopt de Hochtannbergstrasse richting Bregenzerwald, oostwaarts de weg door het
Lechtal Tirol in, en zuidwaarts de Flexenstrasse naar de Arlberg.
Hochtannbergstrasse
Bij Warth draait u de Hochtannbergstrasse op en toert Vorarlberg binnen.
Het hooggebergteplateau van Tannberg en Arlberg in het oosten van Vorarlberg vormt de
voornaamste waterscheiding in Europa.
De Bregenzer Ache en de Lech ontspringen hier dicht bij elkaar.
Het water van de Bregenzer Ache komt uiteindelijk via de Rijn in de Noordzee en dat van de
Lech via de Donau in de Zwarte Zee.
De Hochtannbergstrasse is sinds 1953 in gebruik genomen.
Schröcken
Schröcken ligt aan het daleinde van het Bregenzerwald aan de voet van de Hochtannberg.
De gemeente bestaat uit de volgende zeven dorpen Nesslegg, Schmitte, Stutz, Oberboden,
Wald, Unterboden en Heimboden.
Het kleine Walserdorp telt 230 inwoners en vormt samen met de prachtige omliggende
bergwereld een oase van rust.
De frisse en gezonde berglucht is hier op een hoogte tussen 1250 en 1650 meter vrij van
stuifmeel en allergie.
Het inspirerende landschap met bontgekleurde bergweiden, almen, stille bergmeren, bruisende
wilde beken en de betoverende geur van donkerrode alpenrozen is een aparte belevenis.
Stop even bij de 45 meter hoge en 70 meter lange Tannbergbrücke over de Seebachschlucht
op de links gelegen parkeerplaats en leg het in de diepte liggende dorpje, met op de
achtergrond het bergkwartet Widderstein, Mohnenfluh, Braunarl en Künzelspitze even vast.
Schoppernau
Het dorp Schoppernau, dat iets meer dan 900 inwoners telt is een dorp met een traditioneel
plattelands karakter.
Toeristen komen er graag vanwege het onbedorven natuurschoon en de ligging want
Schoppernau ligt in de bossen van het Bregenzerwald en wordt omringd door bergen en
grasland.
In de zomermaanden kunt u er heerlijk wandelen over de ruim 100 km aan gemarkeerde
wandelroutes.
Als er sneeuw ligt, kunt u over dezelfde paden perfect langlaufen.
Enkele kilometers verder ligt Au, waar u linksaf naar Damüls gaat en de beklimming van de
Furkajoch begint
Damüls
Op een hoogte van rond de 2000 meter ligt het bergdorp Damüls, dat zichzelf verkoopt als een
sneeuwzekere bestemming tijdens de gehele winter.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat Damüls wordt beschouwd als een van de mooiste
winterbestemmingen in Voralberg.
Er is 48 kilometer aan skipaden uitgezet en 12 kilometer aan crosscountry paden.
In de zomermaanden is het een bijzondere toerwereld voor de motorrijder en de automobilist.
Jaarlijks trekt de fascinerende bergwereld duizenden toeristen naar dit 330 inwoners tellende
dorp, waar u met de Gästekarte gratis gebruik kunt maken van de kabelbaan naar de
Damülser Mittagspitze.
In Damüls houdt u de richting “Fachina” aan en komt op de Fachinajoch.
Rechts ligt de Damülser Horn en links de Zitterkapfen van 2400 meter hoogte.
Grosses Walsertal
U bent nu in het Grosses Walsertal en zakt van Fachina naar Fontenella en Sonntag.
Mooie afdalingen met schitterende vergezichten over het Grosses Walsertal brengen u in
Carsella, waar u de richting van Raggal neemt.

De weg wordt smaller en klimt gestaag, op sommige plaatsen met hellingen van 20%, door
bebossingen naar Raggal.
Mooi is het uitzicht op de dorpen die aan de overzijde tegen de Thüringerberg aangeplakt
liggen.Een paar scherpe draaien en u bent in Ludesch.
Ludesch
Het grote dorp Ludesch heeft ruim 2800 inwoners en ligt onder de Hangender Stein, de laatste
uitloper van de Lechtaler Alpen.
Het dorp is, mede door een steeds toenemend aantal toeristen, de laatste jaren flink gegroeid.
De meeste toeristen komen om van de mooie landschappen en de zuivere berglucht te
genieten.
In Ludesch volgt u de B190 door Bludenz, dat in de Walgau ligt en houdt de richting Montafon
aan.
Montafon
Het Montafon is een nauw dal met vele kleine kloofachtige zijdalen.
Komende vanaf Bludenz, is de overgang naar het nauwe dalgedeelte zeer abrupt en opvallend.
U rijdt er een andere wereld binnen.
Nergens in het Vorarlberg ervaart u de alpenwereld zo intens als in het Montafon.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de naam Montafon tot ver buiten de grenzen een
vertrouwde klank heeft gekregen.
Een zijsprongetje naar het doodlopende Brandnertal met de Totalp- en Lünersee is niet te
versmaden.
Uw route gaat echter door het Montafon naar de Silvretta.
Door het 40 kilometer lange dal stroomt de Ill, die ontspringt uit de Vermuntgletsjer op de
Silvretta.
In haar bovenloop zijn al twee grote stuwmeren aangelegd, maar daardoor is de Ill helemaal
geen dode rivier geworden.
Vanuit de vele zijdalen en diverse romantische kloven, vol ongerepte en woeste schoonheid,
wordt voldoende water toegevoerd om het Illbekken op peil te houden.
Het Montafon heeft ook mooie zijdalen zoals het Silbertal en het Gargellental.
Het Silbertal dankt zijn naam aan het zilver dat hier in de middeleeuwen werd gedolven.
Het is een van de rustigste en meest romantische zijdalen.
Boven het Silbertal liggen wijd verspreid de dorpen Bartholomäberg en Innerberg.
Het Gargellental eindigt in Gargellen, het hoogst gelegen bergdorp in het Montafon.
Vandans
Vandans, ook wel het “bloemendorp van Europa” genoemd, ligt tussen de groene bergweiden
boven de lll aan de voet van de steile Vandanser Steinwand met de machtige Zimba.
De stoeltjeslift verbindt Vandans met de Golmerbahn bij Latschau, zodat één groot ski- en
wandelgebied is ontstaan.
In Vandans maakt u kennis met de energieopwekking van de Vorarlberger Illwerke.
Als u met de route door de Dorfstrasse naar Schruns rijdt, komt u namelijk langs de Ill met de
twee waterbekkens van het Rodund Kraftwerk.
Schruns
Schruns is de hoofdplaats van het Montafon en beschikt naast Lech am Arlberg over de meeste
hotels in Vorarlberg.
Door de zilverwinning in Kristberg en in het Silbertal en door de bekendheid van zijn
veemarkten groeide Schruns uit tot een welvarend dorp.
In de zomer is Schruns een centrum voor wandelaars en bergbeklimmers.
Jammer dat er geen pass naar Zwitserland ligt, anders zou u met de auto in 30 minuten in
Davos zijn.
Silvretta Hochalpenstrasse
In 1954 werd de weg over de Bielerhohe, die de Vorarlberger Illwerke had aangelegd, voor het
publiek opengesteld.

Enkele technische gegevens.
De weg is van tol tot tol 23,3 kilometer lang, hij is 6 m breed en heeft een maximum
hellingspercentage van 11%.
De weg is berijdbaar van juni tot half oktober.
De Vermunt Stausee heeft een inhoud van 5,4 miljoen kubieke meter water.
De Silvretta Stausee heeft een inhoud van 38,6 miljoen kubieke meter water, is 2,5
kilometer lang en 750 meter breed.
De stuwdam is 80 meter hoog, 50 meter breed en 432 meter lang. U kunt rondom het
meer wandelen, een boottochtje maken kan ook
Even voor Galtür kunt u links naar het Zeinisjoch, waar u beslist moet gaan kijken.
Daar ziet u namelijk de Speicher Kops, een stuwmeer met een inhoud van 43,5 miljoen
kubieke meter water. De stuwdam is een van de grootste van Oostenrijk, hij is 122 meter
hoog en 400 meter lang
Bij de Mautstelle Im Loch neemt de Silvrettastrasse zijn aanvang door het nauwe, wilde dal
van de Ill, dat hier Untervermunt wordt genoemd.
Er is een parkeerterrein vanwaar u een mooi uitzicht heeft op de Verwallgruppe in het
noorden en in het zuiden op de Grosse Litzner, de Kleine Litzner en de Grosse Seehorn van
de Silvrettagroep.
Met minder bochten stijgt de weg vervolgens door het Grossvermunt naar de Bielerhohe en
de grote Silvretta Stausee.
Hier op de Bielerhohe heeft u een machtig uitzicht op de drieduizenders van de Silvretta.
Om de Piz Buin van 3312 meter hoogte te zien, moet u achter het hotel even
omhoogklimmen.
De afdaling door het Tiroler Kleinvermunt naar Galtür heeft minder bochten.
Paznauntal:
Bij Galtür rijdt u tot na See in het Paznauntal.
Het 29 km lange dal waar de Trisanna doorheen stroomt is een hooggelegen alpendal.
Slechts vier behoorlijke dorpskernen ligger er: Galtur, Ischgl, Kappl en See.
Acht kilometer voor Landeck, daar waar de Trisanna samenvloeit met de Rosanna uit het
Stanzertal, eindigt het Paznauntal en gaat u nog wat kleiner werk verrichten.
U houdt namelijk de richting Tobadill aan en gaat weer klimmen.
Perfuchsberg
Smalle draaiende wegen brengen u naar boven vanwaar u een schitterend uitzicht heeft op de
Lechtaleralpen met het Schloss Landeck op de voorgrond, het Paznauntal in de diepte en de
Unngruppe op de achtergrond.
Nog vijf kilometer door het binnenland naar Perfuchsberg en vervolgens de afdaling naar het
centrum van Landeck.
De laatste kilometers naar Serfaus toert u door Ladis, Fissershöfe en Fiss.
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