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Een paar kilometer verder naar het zuiden en een 
paar honderd meter hoger dan het begin van het 
dal ligt Sölden, het hart van het Ötztal, waartoe 
ook de dorpjes Hochsölden en Zwieselstein beho-
ren. In de zomer is Sölden het bergsportparadijs 
bij uitstek. Mountainbiken, paragliden en natuur-
lijk wandelen. Het wandelgebied gelegen op een 
hoogte van 1377 tot 3774 meter, met 300 km zeer 
goed aangegeven wandelroutes, gecultiveerde al-

penweiden en 21 bergmeren, biedt routes voor wandelaars en gezinnen. De Ötzta-
ler fietsmarathon, met start en finish in Sölden, vormt eind augustus het sportieve 
hoogtepunt voor de beste amateurfietsers uit 28 verschillende landen. Meer dan 4000 
wielrenners vechten zich een weg door drie klimaatzones, over 238 kilometer en 5500 
meter hoogteverschil naar het doel.

Het legendarische bergdorp Vent aan de voet van 
de Wildspitze (3774 meter), de hoogste berg van 
Tirol, vormt het uitgangspunt voor de aantrekke-
lijkste wandel-, hutten- en hooggebergtetochten. 
Van de bloeiende alpenweiden omhoog naar het 
eeuwige ijs doe je hier onvergetelijke indrukken op. 
De aangrenzende “Rofenhöfe” is de hoogstgele-
gen bebouwde nederzetting van de oostelijke Al-
pen en ook letterlijk een bouwwerk met een ge-

schiedenis. De hangbrug en de wereldwijd bekroonde en bekende haflingerstoeterij 
zijn een bezoek waard!

Obergurgl- Hochgurgl vormt de “grande finale” 
van het Ötztal. Het hoogstgelegen kerkdorp van 
Oostenrijk is een eldorado voor bergwandelaars 
en een uitmuntend beginpunt voor hooggeberg-
te- en gletsjertochten. Het thema “gezondheid” is 
hier met al zijn facetten heel actueel in de zomer: 
pollenvrije lucht geeft mensen met een luchtwe-
genallergie weer adem, het universiteitscentrum 
combineert bijeenkomsten van internationale 

wetenschappers met sport en de hoogste „Nordic High Walking Trail“ van Europa, op 
1930 meter hoogte, laat de ongerepte natuur van de Alpen zien. Bovendien biedt de 
nieuwe manege in Obergurgl trainingsmogelijkheden voor iedereen. De moderne hal 
voldoet aan de voorschriften voor internationale toernooien en 10 haflingers uit de 
eigen stoeterij zijn beschikbaar om op te rijden.

Aan het begin van het dal ligt Haiming, de out-
doorspecialist. Professionele ondernemingen op 
buitensportgebied bieden daar van ‘s morgens 
vroeg tot ‘s avonds laat actie en vermaak en staan 
met raad, daad en de juiste sportuitrusting paraat. 
Het aanbod is heel afwisselend: kinderen verande-
ren bij het raften in piraten, sportieve vakantiegan-
gers worden enthousiast van canyoning, wie gek is 
op bergen kan meer dan 10 klimtuinen ontdekken 

en bij het tandemvliegen kun je de grond onder je voeten voelen verdwijnen.

Een stuk verder het dal in volgt Sautens, de poort 
naar het Ötztal. Het rustig gelegen en voor gezin-
nen aantrekkelijke plaatsje is het ideale uitgangs-
punt voor uitstapjes in en buiten het dal. 
Meteen daarna volgt Oetz, een van de bekendste 
vakantieplaatsen van Tirol. 
Alledrie de plaatsen bieden in de zomer avontuur-
lijke, sportieve activiteiten, een fantastisch wan-
delgebied, zwemplezier in de Piburger See of het 

openluchtzwembad en mooie routes voor fietstochten.

Niet alleen het landschap, ook de dorpen zijn schil-
derachtig. Umhausen met de aangrenzende dor-
pjes Tumpen en Köfels bieden ’s zomers een ge-
weldig wandelgebied en zijn een uitvalsbasis voor 
tochten door het hooggebergte. De bijzondere 
attractie is hier de Stuibenfall, een waterval die 
150 meter de diepte in raast. Wie dat wil, kan van 
hieruit naar Niederthai, een klein dorpje op 1500 
meter boven het dal. 

De vermoedelijk beroemdste inwoner van dit juweeltje is de door Peter Maffay in het 
leven geroepen groene draak “Tabaluga”. Door Tabaluga wordt het nog duidelijker dat 
Niederthai en Umhausen met het Ötzidorp en het zwemmeer geliefde bestemmingen 
zijn voor uitstapjes met het hele gezin.

Midden in het dal liggen Längenfeld en Huben. 
De brede vlakte in het dal is het favoriete ge-
bied van wandelaars, hardlopers en Nordic wal-
kers: het omvangrijke aanbod omvat 150 km 
gemarkeerde wandelroutes, 70 km fietsroutes en 
120 km hardloop- en Nordic walkingtrajecten. 
Na de sportieve activiteiten is het tijd voor ont-
spanning in het eerste en tot nu toe enige ther-
menbad van Tirol, het Aqua Dome-Tirol Therme 
Längenfeld. Ook vanuit Längenfeld kun je een kort 

uitstapje helemaal naar boven maken, naar Gries. Hier ben je 1600 meter dichter bij 
de hemel. Wandelaars, gezinnen met kinderen en natuurliefhebbers waarderen het 
dorpje, in het hart van het Ötztal, enorm.

De plaatsen van het Ötztal

Foto's: Ötztal Tourismus

Ötztal Tourismus Längenfeld
Unterlängenfeld 8 - 6444 Längenfeld  
Telefoon: +43 (0) 57200 300 
E-mail: Laengenfeld@oetztal.com
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Toerist in het Ötztal is een uitgave 
van de Stichting Kleine Kernen

COLOFON

Haben Sie Wifi? Nein, wir reden noch miteinander!
 

Deze haast wijsgerige woorden hoorden wij afgelopen zomer op het terras bij Rofenhöfe. En wie daar een drankje 
nuttigt of wat eet, snapt meteen wat de jonge bedienster met het nodige gevoel voor humor bedoelde! Het uitzicht 
op het  mooie berglandschap zorgt er wel voor dat je niet naar je smartphone grijpt om de laatste digitale berichten 
te gaan bekijken. Wat een rust een schoonheid.  Nou willen we niet bepaald zeggen dat alle digitale nieuwe zaken 
per definitie niet goed zouden zijn! Ook wij maken dankbaar gebruik van de mogelijkheden via Facebook, Instagram 
en de website. Neemt niet weg dat het zelf beleven en ervaren van het Ötztal toch het mooiste is! En dat doet toch 
iedereen op zijn of haar manier.

 
Eén ding weten  we ook zeker gezien de reacties van de lezers: een papieren versie van de Toerist in het Ötztal die je 
lekker op je vakantieadres kunt lezen, wordt zeer gewaardeerd. Dat geldt ook voor de inwoners en instanties uit het 
Ötztal waarmee we steeds meer gaan samenwerken. Het hele jaar door een prima bron van informatie. 

 

Fotowedstrijd
Ook dit jaar schrijven we een fotowedstrijd uit waarmee leuke prijzen te winnen zijn. Bekijk de informatie hierover  op 
Facebook en de website en stuur uw mooiste foto van het Ötztal in.
Heeft u nog suggesties en tips om de krant, Facebook en Website te verbeteren?! Mail ze naar  HYPERLINK 
"mailto:redactie@toeristinhetoetztal.nl" redactie@toeristinhetoetztal.nl. Doe dat na uw vakantie en geniet eerst van 
een fantastisch verblijf in het Ötztal. Dat moet gezien het dal allemaal te bieden heeft voor jong en oud geen pro-
bleem zijn!

 
De redactie van Toerist in het Ötztal. 

Haiming Sautens Oetz Umhausen Längenfeld Sölden
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Of je nu met je gezin onderweg 
bent, grote belangstelling hebt 
voor natuurschouwspelen of 
eerder een romantische ziel bent 
– een ding is zeker: deze moet 
je hebben gezien: de Stuiben-
fall is met 159 meter valhoogte 
en twee niveaus de grootste en 
mooiste waterval van Tirol. 
De waterval  bevindt zich in Um-
hausen in het Ötztal, meteen 
naast het bekende Ötzi-dorp. 
De indrukwekkende waterstof-
wolken geven dit geweldige 
natuurschouwspel zijn naam:  

Stuibenfall. De ge-

schiedenis van de 
waterval begint meer dan 9.000 
jaar geleden, toen de Horlach-
bach in Niederthai door gewel-
dige massa’s stenen werd afge-
sloten en het water een nieuwe 
weg moest zoeken. 
Het resultaat is een van de 
meest imposante natuurattrac-
ties van Tirol en het Ötztal in het 
bijzonder!

Avontuurlijke wandeling en 
klimpad
Nadat u vanaf de parkeerplaats 
de wandeling start een tip voor 
onderweg. Op het terras bij 
Waldcafé Stuböbele is het goed 
toeven. De Stuibenfall is hierna 
te bereiken via de nieuw aange-
legde trap. Na ongeveer 35 mi-
nuten bereik je het doel. 
Via een klein bergpad kom je 
nog dichterbij en krijg je vanuit 
verschillende perspectieven een 
duidelijk zicht op het fantasti-
sche natuurschouwspel. 

Verlichte waterval
Ook ’s nachts is de 
Stuibenfall goed 
voor een verras-
sing: elke woens-
dagavond (in de 
zomer tot 24 uur) 
wordt de water-
val verlicht. Via het 
Stuibenfall-rondwan-
delpad kun je de weg 
van het water volgen 
tot aan de Ötztaler 
Ache. Het steile Stui-
benfall-bergpad is goed 
beveiligd en toeganke-
lijk voor kinderen vanaf 

10 jaar. Wie over het nodige lef 
beschikt, kruist de Stuibenfall op 
bijna onzichtbare draadkabels 
direct voor de natuurlijke stenen 
brug. Wie wat minder bedreven 
is, kan zich door berggidsen la-
ten leiden. In het berggidsenbu-
reau kun je de nodige uitrusting 
huren.                                      ■      

Het Ötztal maakt deel uit van Ti-
rol en mag met recht één van de 
meest bijzondere gebieden van 
Tirol worden genoemd.  De deel-
staat Tirol is overigens één van 
de grotere provincies van Oos-
tenrijk en heeft ruim 700.000 
inwoners. De hoofdstad is 
Innsbruck. Tirol bestaat uit Noord 
Tirol en Oost Tirol, die van elkaar 
gescheiden zijn na de Eerste We-
reldoorlog. In Italië liggen ook 

Zuid-Tirol en Trentino, ook wel 
Trentino-Zuid-Tirol genoemd. 
Tirol grenst zowel aan de deel-
staten Karinthië, Vorarlberg en 
Salzburgerland, als ook aan de 
landen Duitsland (Beieren), Zwit-
serland (Graubünden) en Italië 
(Zuid-Tirol en Belluno). 

De bergen van Tirol
Noord-Tirol omvat de stroom-
gebieden van de Lech en de Inn 

en ligt tussen de Arlberg en de 
Kitzbüheler Alpen in. Oost-Tirol 
wordt van de rest van Tirol ge-
scheiden door de deelstaat Salz-
burgerland en door Italiaans 
grondgebied.  Het Hohe Tauern-
gebergte vormt in het noorden 
de natuurlijke barrière met het 
Salzburgerland. Oost-Tirol ge-
niet door zijn ligging ten zuiden 
van het Hohe Tauerngebergte 
een relatief mild klimaat. De 

hoogste bergen van Tirol zijn de 
Großglockner (3798 m), onder-
deel van de Glocknergroep, al 
ligt deze berg ook voor de helft 
in Karinthië, en de Wildspitze 
(3768 m). Deze ligt in de Ötzta-
ler Alpen. De grootste gletsjer is 
de Gepatschferner (17,6 km2)

Vakantie in Tirol
Het toerisme heeft net als het 
Ötztal een lange traditie in Tirol, 

al 150 jaar geleden werd het ge-
bied al vaak bezocht door reizi-
gers die door de Alpen trokken, 
waardoor er al herbergen en lo-
gementen ontstonden. 
In 1862 werd de Oostenrijkse 
Alpenvereniging opgericht. Aan 
het eind van de 19e eeuw kwam 
het toerisme ook op gang in het 
winterseizoen en na de Eerste 
Wereldoorlog nam het toerisme 
een vlucht toen de eerste ski-
scholen en skiclubs werden op-
gericht.

Wandelen in Tirol
Tirol heeft 5150 kilometer skipi-
ste en 1885 skiliften. Langlaufers 
kunnen gebruik maken van ruim 
3900 kilometer loipe. In de zo-
mer kan je genieten van 22000 
kilometer goed onderhouden 
wandelpaden. Er zijn circa 1400 
geopende hutten.                    ■ 

Het Ötztal maakt deel uit van Tirol 
Eén van de grotere provincies van Oostenrijk

De Stuibenfall Umhausen 
Een waterval die het in zich heeft. 

Ötzi, de beroemde ijsmummie, 
werd in het Naturpark Ötztal ge-
vonden. 
Deze prachtige omgeving staat 
bekend om haar ongerepte, wil-
de natuur. 
Bloeiende alpenweiden, alpen-
bossen, beekjes en rotsformaties 
zijn typisch voor het landschap, 
en vormen een mooi decor voor 
ontspannende wandelingen. 
Het natuurpark strekt zich uit 
over het zuidelijke Ötztal, het 
Ventertal en het Gurgeltal. Wat 
u bij een bezoek zeker niet mag 
missen, zijn het Obergurgler-
arvenbos, de Vernagtferner (een 
gletsjer) en de idyllische Schwarz-
see. Van marmot tot gletsjervlo 
en eendagsvlieg, u leert de lo-
kale fauna kennen tijdens de ge-
gidste wandelingen aangeboden 
door het natuurpark. 
U maakt ook kennis met de 
geologie, de geschiedenis en de 
flora van dit hoogalpiene gebied.

Rondleidingen:

• Wekelijkse wandelingen 
door het natuurpark: in 
Gurgl, Vent en Sölden

• Andere activiteiten: lezingen 
en wandelingen (ongeveer 
15x per seizoen)

• Voor kinderen: Ötztaler Fe-
rientreff (tijdens de zomer 
wekelijks) een kinderpro-
gramma in een van de dorp-
jes van het Ötztal

• Zomerprogramma van mid-
den juni tot eind september

Voor meer info:
Naturpark Ötztal
Gurglerstraße 104
6456 Obergurgl, Austria
Telefoon +43 5256 22957

Website:
www.naturpark-oetztal.at            ■

Naturpark Ötztal
Van gletsjervlooien tot marmotten

Foto's: Ötztal Tourismus

Farst
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Al in de 16e eeuw wisten de be-
woners van Längenfeld al van de 
kalmerende werking van bronwa-
ter. Vandaag de dag is Längenfeld 
de thuisbasis van de Aqua Dome, 
state-of-the-art kuuroord. 
Sportliefhebbers, natuurliefheb-
bers en families voelen zich me-
teen thuis in Längenfeld. Immers: 
deze bestemming biedt voor ie-
der wat wils. Bezoek enkele van 
de belangrijkste bezienswaardig-
heden, zoals het Ötztaler open-
luchtmuseum en de historische 
parochiekerk St. Katharina. Het 
dorp ligt middenin het Ötztal, 
ook wel het hart van het Ötztal 
genoemd,  waardoor het dal hier 
breder is dan gemiddeld. Dit biedt 
de perfecte omstandigheden om 
te wandelen en te mountainbi-
ken. Het staat bekend als para-
dijs voor cross country skiërs en 

is beroemd vanwege de therma-
le baden. Het Aqua Dome is het 
enige kuuroord in Tirol en biedt 
de heerlijke ontspanning waar u 
tijdens uw vakantie naar op zoek 
bent.

Zomeractiviteiten
* 150 km aan wandelpaden 
voeren door de dalen van de 
Ötztaler Alpen terwijl u geniet 
van het fascinerende landschap. 
Of u nu kiest voor een eenvou-
dige route of een traject waar u 
steil omhoog klimt, op krachten 
komen doet u in een van de 17 
bergrestaurants en hutten.
* Wie de hoogte in wil, kan één 
van de 2 klettersteigen betreden 
of kiezen uit 200 klimtouren.
* Voor een actieve dag maakt u 
een wandeling over de speciaal 
aangelegde wandelpaden (totaal 

114 km) of brengt u een bezoek 
aan het Nordic-Fitness Park in Hu-
ben.
* Fiets- en mountainbikeliefheb-
bers hebben toegang tot 80 km 
aan fiets- en mountainbikepaden 
en hebben de keuze uit zeven 
bewegwijzerde mountainbike-
routes.
* Voor ontspanning brengt u een 
bezoek aan het Aqua Dome. Een 
groot openluchtcomplex met drie 
schaalvormige baden op poten, 
bieden een adembenemend uit-
zicht op de omliggende berg-
wereld. U kunt genieten van het 
grote saunacomplex of u na het 
sporten laten masseren. 
De thermale baden zijn ook 
in architectonisch opzicht een 
hoogtepunt van de regio en past 
dankzij de bouwwijze perfect in 
de Ötztaler bergwereld.             ■

 Mythen en  sagen: de grote klok van Gries

Längenfeld: hart van het Ötztal Gamskogel 2.813m

De Gamskogel - prachtig te zien 
vanuit het dorp- wordt ook wel 
liefkozend de “huisberg van Län-
genfeld” genoemd. De berg is 
dan ook dominant aanwezig in 
het landschap en nog mooier is 
het om landschap vanaf de top 
van de Gamskogel te bekijken.
Een goed uitgangspunt voor een 
tocht is  mogelijk vanuit het 
nabij gelegen Gries. Vanaf die 
plaats is het ongeveer 1,30 uur 
lopen tot aan de Nisslalm. Van 
daaruit ongeveer 2,30 uur tot 
de Gamskogel.Vanuit het dorps-
centrum in zuidelijke richting de 
Fischbach oversteken, naar de 
bosrand. Nogal steil met talloze 
bochtjes tot aan de kruising van 
de bosweg. Door het dennenbos 
naar de schilderachtige Nisslalm 

(2.051 m). Van de Nisslalm over 
almweiden, door een enge kloof 
over rotsen en losse stenen naar 
de Schönrinnensee (2.353 m). 
Alternatief van de Nisslalm over 
een groene alpenwei, matig stei-
gend, over trapvormig terrein 
aan de rand van de Milchenkar. 
Over steile hellingen en traps-
gewijs naar de noordoostelijke 
graad van de bergtop. Op het 
laatst over rotsblokken. Volg de 
markeringen naar de top en in-
formeer bij de lokale inwoners 
naar de laatste info over de pa-
den naar de top van de berg.  
Vanaf de bergtop beleeft u een 
magnifiek panorama over het 
Ötztal en de omliggende bergen. 
Afdaling terug naar Nisslalm en 
Gries. Veel wandelplezier!        ■

De huisberg van Längenfeld

Wie het prachtige 
bergdorpje Gries 
bezoekt, valt bij 
binnenkomst van het 
dorp meteen “Die 
Wallfahrtskirche” 
op. Een subtiele, 
kleine kerk 
waaraan ook een 
aardig verhaal zou 
hangen. In het 
verleden zou een 
vreemde pelgrim 
Gries hebben 
bezocht en bij 
de inwoners 
hebben 

aangedrongen om ter plaatse 
een kerk te bouwen “waar 
Maria Hilf graag zou rusten!” 
De pelgrim vertrok overigens 
weer met de noorderzon. 
De vrome inwoners van Gries 
waren de woorden van de 
pelgrim niet vergeten en 
bouwden een kerkje voor Maria. 
En in zo’n kerkje hoort natuurlijk 
ook een klok en deze lieten 
ze volgens de overleveringen 
gieten in Längenfeld. De jaloerse 
inwoners van Längenfeld 
wilden de nieuwe klok echter 
zelf houden en hingen hem 
op in hun eigen kerk. Maar 

dan slaat het mysterie toe. Als 
ze de klok willen gaan luiden, 
slaat de klepel niet aan en blijft 
het angstig stil in het dorp. 
In plaats daarvan hoorden de 
Längenfelders een stem met de 
volgende indringende woorden:

“Anne Maria heib i,
Alle Wetter vertreib i
Zu Gries im Kirchturm bleib i”

Dat was klare taal. Dit alles 
gehoord hebbende brachten 
de zich schamende inwoners 
van Längenfeld de nieuwe klok  
meteen naar Gries, waar deze 

eigenlijk ook thuis hoorde. 
Eenmaal daar liet de klok zijn 
zuivere en mooie geluid  horen.
Nog steeds wordt in Gries de 
klok geluid als er een onweer 
aan dreigt te komen.
Tijdens het luiden heeft men 
dan wel  een heks enthousiast 
horen roepen: “Laat het maar 
donderen en bliksemen!” 
Daarop riep echter een 
teleurgestelde andere heks: 
“Ik kan het niet, het gaat niet 
zolang  die grote klok van Gries 
luidt!” En zo is het gebleven!

(Bron: Christian Falkner)      ■

In het Ötztal houden de in-
woners van het dal al jaren 
van sagen. Zowat ieder dorp 
heeft wel zijn eigen speciale 
verhaal of gebeurtenis dat 
smeuïg wordt beschreven. 
Al deze verhalen zullen on-
getwijfeld de inspiratie zijn 
geworden voor de aanleg van 

de Ötztaler Sagenweg in Hu-
ben. Vanaf het voetbalterrein 
van Huben is het startpunt 
van de drie kilometer lange 
wandelweg die een ontdek-
kingsreis is voor kinderen en 
volwassenen die van sagen 
houden. Op het parcours 
staan beeldhouwwerken, tot 

zes meter hoog, die in totaal 
veertien verschillende sagen 
uit het Ötztal voorstellen. 's 
Nachts versterken de verlichte 
stenen bij de beelden de mys-
tieke sfeer van de Ötztaler 
Sagenweg. De wandeltijd 
voor de lichte wandelroute is 
ongeveer 1,5 uur.

De Ötztaler Sagenweg
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Het Ötztal  leent zich uitste-
kend voor uitdagende wandel-
tochten. Voor het maken van 
een lange wandeltocht is een 
goede voorbereiding essen-
tieel. Vooral tijdens de warme 
zomermaanden is het belang-
rijk dat u voldoende vocht bin-
nen krijgt. Neem daarom altijd 
voldoende water, vruchtensap-

pen of (ongezoete) thee mee. 
Stop ook wat snacks of fruit in 
uw rugzak voor extra energie.  
Een goede planning, route-
kaarten en passende kleding 
mogen niet ontbreken bij lan-
ge wandelingen. Trek goede 
wandelschoenen aan en neem 
een regenjas mee bij wisselval-
lig weer. Omdat een ongeluk in 

een klein hoekje zit is het sterk 
aan te raden om een compact 
EHBO-pakketje mee te nemen.  
Wanneer u in een berghut ver-
blijft is het belangrijk dat u de 
gedragsregels in acht neemt. Zo 
dient u tussen 22.00 – 06.00 uur 
het volume zo laag mogelijk te 
houden zodat iedereen van zijn 
nachtrust kan genieten.            ■

Wandeltips en adviezen

Webcams 
In het Ötztal staan verschillen-
de webcams op gebouwen en 
hogere punten op bijvoorbeeld 
bergutten in de bergen. Een 
mooie manier om live te kijken  
wat er zoal in het Ötztal en ook 
in Längenfeld gebeurt of  om 
aan de weet te komen wat voor 
weer het is! Ook leuk om thuis 
of op je vakantieplek te bekij-
ken bij de planning van je reis 
of trips. Via de site  “Toerist in 
het Ötztal” kun je de beelden 
via internet op deze webcams 
bekijken. In veel appartementen 
en hotels zijn er ook beelden 
van de webcams via de televisie 
van de lokale infokanalen.        ■

De hangbrug van Rofenhöfe  in Vent

Geo- en natuurleerpad Sautens
De Forchet is een uitgebreid, bebost berglawinelandschap, uniek, 
nagenoeg ongerept en geheel anders dan het omringende cultuur-
landschap in het voorste deel van het Ötztal. Het materiaal dat zo’n 
3000 jaar geleden bij een bergstorting uit de Tschirgantwand gebro-
ken is, heeft het voorste deel van het Ötztal bedekt, wat duidelijk 
zichtbaar is tot aan Ambach en nog verder dan Sautens. 
De Inn en de Ötztaler Ache moesten zich een nieuwe weg door de 
planten- en dierenwereld zoeken. Een zware tijd voor de mensen 
die hier leefden: het hele gebied was bedekt met een chaotische 
verzameling rotsblokken. Een ruig landschap – ook nu nog.            ■

Hangbrug 
tussen Brand en Burgstein

De plaatsjes Brand en Burgstein zijn natuurlijk al lang juweeltjes van 
de gemeente Längenfeld die zowel in de zomer als in de winter een 
bezoek waard zijn. Sinds 2013 is de tocht tussen de twee zonneter-
rassen nog spectaculairder geworden. 
Voor de voetgangers heeft men  een heel speciale attractie in petto: 
een 82 m lange hangbrug! Hoog boven Längenfeld zelf  worden 
bezoekers onthaald op fantastische vergezichten. Bij de zo genoem-
de „Maurer Rinne“ verlaten wandelaars de vaste grond onder hun 
voeten en zetten hun weg voort op de uit staal geconstrueerde brug.
Een prachtig punt om foto’s te maken.                                                                              ■

De Rofenhöfe liggen 2 km. bo-
ven Vent, op 2.014 m hoogte. 
Hier kan de beroemde Haflin-
gerstoeterij van bergboer Franz 
Klotz worden bezichtigd. Één 
van de voorvaderen van de hui-
dige bewoners van Rofen was 
Leander Klotz. Hij besteeg in 
1848 als eerste de Wildspitze. Hij 
en zijn broer Nikodemus werden 
door gletsjerpastoor Franz Senn 

opgeleid tot berggidsen.
De hangbrug werd in 1967 door 
drie gebroeders Klotz gebouwd 
en in 1984 gerestaureerd door 
het Land Tirol. De brug is 46 m 
lang en de Rofnerschlucht 31 
m diep. Vroeger leidde slechts 
een heel klein bruggetje over de 
Rofnerache. Naar boven en naar 
beneden gaat het via de rotsen 
naar de brug.                           ■

De drie hoogste bergen van Sölden worden ook wel de BIG 3 ge-
noemd. Deze drie bergtoppen zijn alle drie hoger dan 3000 meter. 
Op alle drie de toppen is een uitzichtplatform gemaakt. Die van de 
Gaislachkogel ligt op 3048 meter, die van de Tiefenbachkogel op 
3250 meter en die van de Schwarze Schneide op 3340 meter. De 
platformen zijn ontworpen in samenwerking met Professor Peter 
Schuck en hebben alle drie een uniek design. Vanaf de platformen 
kun je genieten van een prachtig panoramisch uitzicht over de om-
liggende bergen en het Ötztal.  Alle drie de uitzichtplatformen zijn 
te bereiken met de gelijknamige gondels.                                     ■

De big 3 van Sölden

UIT
in het Ötztal

Juli

Kijk ook op de borden
in de dorpen

1 juli Umhausen - 
 Huben 
Open Air
1 juli Haiming
Brandweerfeest
2 juli Hochoetz
Familiefeest 
Widiversum
4 juli Längenfeld - 
Oetz
Tiroler avond
5 juli Sölden
Concert Brass-
Band
6 juli Längenfeld - 
Oetz
Concert muziek-
kapel
6  juli Niederthai
Tiroler avond
7 juli Huben - Hai-
ming - Umhausen
Concert muziek-
kapel
7 - 8 juli Sautens
Bikertreffen 
8 juli Piburgersee
Muziekfeest
8 juli Ötztaler Bahn-
hof
Open dag 
brandweer
9 juli Längenfeld
Kampioenschap 
Schnöllen
9 juli Obergurgl
U1 muzikanten-
middag

11 juli Längenfeld - 
Sautens
Tiroler avond

12 juli Sölden - Hai-
ming
Concert Bras-
Band

13 juli Längenfeld - 
Oetz - Niederthai
Concert muziek-
kapel

14 juli Huben - Hai-
ming 
Concert muziek-
kapel
15 juli Umhausen
Optreden Alpen 
Tornados
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Interview met de Alpenweerman Johann Geers
Gek van de Alpen en het veranderlijke weer

Hoe ben je eigenlijk Alpen-
weerman geworden?
“Ik heb me altijd al met het 
weer bezig gehouden en was  
geïnteresseerd in het weer en 
met name winterweer. Sinds 
de komst van internet en met 
name sinds 1999 toen ik ge-
emigreerd ben naar de Alpen. 
Ik  ging wonen in Wallis en daar 
gingen er nog meer deuren 
open. Via een eigen weerstation 
en weerdata verzamelen en een 
eigen homepage kreeg ik steeds 
meer “meteoconnecties”. 
Vanaf 2004 ben ik tevens over 
het Alpenweer gaan bloggen 
en berichten gaan verzorgen.  
Sinds een aantal jaren heb ik 
een eigen platform “Alpen-
weerman” opgericht samen met 
Remco Mienes (IT).  De blogs 
“Johanns Alpenweer” werden 
toen vervangen door een over-
koepelende naam “Alpenweer-
man".  

Is er een groot verschil tus-
sen het weer in Nederland en 
België en de Alpen?
“Ja enorm, en dat komt na-
tuurlijk door de bergen en het 
bergklimaat. Verder hebben we 
te maken met weer op diverse 
hoogtes en vele zogenaamde. 
“microklimaatjes.  Daardoor zijn 
de verschillen ook in de Alpen-
landen en regio’s (dalen) soms 
enorm groot en ook nog eens 
op zeer kleine ruimte!” 

Wat voor rol speelt het weer 
voor de bewoners van de 

Alpenlanden?
“Ook deze rol is enorm en zeer 
belangrijk. Voor een groot deel 
is het toerisme van het weer af-
hankelijk. Met name de winter-
sport vormt een heel belangrijke 
bron van inkomen. Verder zijn 
de Alpenbewoners heel goed 
ingespeeld op de vaak extreme 
omstandigheden die het berg-
klimaat met zich meebrengt. 
Denk daarbij aan veel sneeuw, 
extreme temperaturen, lawines, 
maar ook grote neerslaghoe-
veelheden in relatief korte tijd. 
De bewoners hebben zich daar 
in de loop van de eeuwen aan 
aangepast.”   

Waarom kan het weer in de 
Alpen zo snel veranderen?
“Dat komt vooral door de hoge 
bergen en het verloop van de 
Alpenhoofdkam. De hoge ber-
gen vangen de fronten met hun 
neerslag op en dat kan in zeer 
korte tijd zeer snelle veranderin-
gen geven. Vooral koufronten 
geven binnen enkele uren soms 
temperatuurdalingen van 10 tot 
20 graden of nog meer. In het 
hooggebergte kan het dan van 
10 graden in de plus in enkele 
uren 10 graden vriezen. Daar-
naast stuwt zich vochtige lucht 
wanneer het tegen de bergen 
opstijgt en gaat er soms extreem 
veel regen en hogerop sneeuw 
vallen. In de wolken kun je dan 
in korte tijd veel verder meer 
zien dan enkele meters, valt 
er sneeuw dan is alles wit en 
wordt oriëntatie heel moeilijk 

tot onmogelijk. Ook onschul-
dige stapelwolken kunnen in de 
zomer en herfst door de dage-
lijkse gang (opwarming van de 
zon) overdag boven de bergen 
heel snel tot onweersbuien ont-
wikkelen. Ook de wind tijdens 
fronten of stormen (föhn) kan in 
de bergen bijzonder gevaarlijk 
worden. Windsnelheden van ver 
boven de 200 km/u zijn geen 
zeldzaamheid.” 

Kunnen bezoekers van het 
Ötztal jouw weersvoorspel-
lingen voor het gebied op je 
site vinden?
“Onze meteorologen schrijven 
elke dag een algemeen weer-
bericht voor de gehele Alpen. 
Bijzondere aspecten worden 
uitgelicht en we maken een glo-
bale verdeling tussen oost / west 
en noord en zuid en soms ook 
inner-alpin. Een specifiek ver-
wachten voor het Ötztal maken 
we niet. Het is namelijk onmo-
gelijk om voor elk gebied (dal) 
een verwachting op te stellen. 
Dit kost teveel tijd en is helaas 
niet haalbaar.” 

Geloof jij in de voorspellin-
gen van de lokale bewoners 
die via waarnemingen in de 
omgeving aangeven wat 
voor weer het wordt?
“Dat ligt aan de aard van de 
“voorspellingen”. De wijsheden 
en kennis van de “locals” die 
vaak van generatie op generatie 
worden doorgegeven als ook 
de bekendheid met de lokale 

omstandigheden (dal) hebben 
zeker een belangrijke waarde 
en moet je wanneer dat kan 
meenemen in de prognoses. 
Voorspellingen aan de hand van 
waarnemingen van de natuur 
(dieren, planten, beukennootjes, 
gedrag mieren, mollen etc etc) 
worden door mij (ons) niet seri-
eus genomen. De voorspellende 
waarde daarvan is “nihil”!”

Wat vind je het mooiste ge-
bied in de Alpen?
“De Alpen kent vele mooie 
gebieden (dalen) met allemaal 
weer hun bijzondere en speci-
fieke eigenschappen. Algemeen 
geef ik de voorkeur aan de nog 
wat rustigere en ongerepte de-
len van de Alpen waar ook het 
massatoerisme zijn weg nog 
niet heeft gevonden. Bijzonder 
mooi vind ik de wat zuidelijker 
gelegen delen omdat ook het 
klimaat (mediterrane invloed) 
een rol speelt.”   

Verwacht je grote verande-
ringen in het weer in de toe-
komst in de Alpen?
“Net als elders in de wereld zul-
len door de globale opwarming 
de extremen ook in de Alpen 
gaan toenemen. Daarnaast zal 
de neerslag gaan toenemen (het 
wordt algemeen natter). Ook 
zullen we een verdere verschui-
ving gaan zien van de winter-
maanden, de winters (het ein-
schneien) zullen later beginnen 
en vroeger eindigen. Algemeen 
dus steeds kortere winters!”  

Heb je nog weertips voor 
onze lezers?
“Voor de weergeïnteresseer-
den natuurlijk als eerste onze 
dagelijkse weerberichten en 
in de winter de wintersport 
weerberichten volgen. Verder 
kun je ook de Alpenweerman 
trainingen volgen in Nederland 
of gewenst ook op locatie in de 
bergen!     

Bertrand Verhelst ■

Weertips van de
Alpenweerman  
● Ga nooit onvoorbereid de 
bergen in, dus altijd de da-
gelijks weerberichten in de 
gaten houden!
● Ga nooit met onweer 
wandelen in de bergen en 
vermijd altijd het hoog-
gebergte bij slecht weer of 
naderende koufronten.
● Voor de wintersporters 
altijd ook de sneeuw en 
lawine waarschuwingen 
volgen. Ga NOOIT off-piste 
wanneer je niet bekend met 
het weer, sneeuw, terrein! 
● In het voorjaar en de zo-
mer maar ook in de winter 
altijd goed insmeren met 
factor 30. In voorjaar en 
zomer liefst de huid be-
schermen tegen directe zon-
nestraling. De UV-straling in 
de bergen is vele malen ho-
ger en bijzonder schadelijk 
voor de huid! Bescherm je 
ogen altijd met een goede 
zonnebril of sneeuwbril!” 
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Het wapen van Tirol is een rode 
adelaar met een kroon en een 
lauwerkrans op een wit schild. 
De rode adelaar op het witte 
schild gaat terug naar 1205. 
Toen was Tirol een graafschap 
in het Heilige Roomse Rijk. De 
lauwerkrans is verwijzing naar 
de Tiroler Volksopstand tegen 
de Beierse bezetting in 1809. De 
kroon tenslotte heeft betrekking 
op de periode dat Tirol een van 
de kroonlanden van het Oosten-
rijkse Keizerrijk in de 19e eeuw 
vormde.                                    ■

Het wapen van Tirol

Met zijn hoogte van 3.774 meter is de Wildspitze de hoogste berg van het Ötztal en Tirol. De berg is 
mede door dit hoogterecord een geliefd doel van vele bergbeklimmers. Bij aankomst op de top is de blik 
dan ook adembenemend. De top van de  Wildspitze werd overigens pas in 1848 voor het eerst door de 
gebroeders Klotz uit Rofen bij Vent bereikt. Na hen hebben vele anderen ook deze tocht, die  overigens 
niet als één van de moeilijkste van het Ötztal te beklimmen worden ingedeeld,  volbracht. Een gewild 
vertrekpunt van de zogenaamde "Wildspitztour" is  de Breslauer Hütte (2.844 meter).                        ■

De Wildspitze: 3774m
De hoogste berg van het Ötztal

Sölden: de grootste
gemeente van Oostenrijk

Dankzij de vele gletsjers, bergen en weilanden is Sölden, qua 
oppervlakte  de grootste gemeente in Oostenrijk. Sölden is een 
groot dorp, met nog grote ambities vooral op het gebied van 
de wintersport. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het dorp 
aan het eind van het Ötztal de Europese trainingsbasis is van het 
Amerikaanse skiteam. Sölden huisvest elk jaar in oktober ook de 
eerste Ski World Cup race op de Rettenbach-gletsjer, waar veel 
lokale bewoners op af komen om Amerikaanse skisterren aan te 
moedigen.

Twee miljoen overnachtingen
Het dorp zelf beslaat enkel een plein van ongeveer een kilome-
ter, met een bevolking van ongeveer 3.300 inwoners en neemt 
twee miljoen overnachtingen per jaar voor zijn rekening in de 
15.000 beschikbare bedden van hotels en pensions. Een aantal 
decennia geleden was Sölden nog een afgelegen boerendorp, 
vandaag de dag een populaire vakantiebestemming die precies 
weet wat vakantiegangers willen: veel sneeuw, imposante ber-
gen van meer dan 3.000 meter hoogte en meer liften en pistes 
dan ambitieuze skiërs kunnen trotseren tijdens hun vakantie. 

Zomer activiteiten
● 300 km aan wandelpaden brengen u van een hoogte ruim 
boven de 3.000 m-grens. Er zijn 99 hutten, bergrestaurants en 
cafés waar u kunt uitrusten en genieten van lokale lekkernijen. 
En tip voor een te bezoeken berghut is zeker de Stallwiesalm 
(zie de foto boven).
● Sölden is een waar paradijs voor mountainbikers en fietsers. 
Het aanbod varieert van smalle paadjes en mountainbike-routes 
tot trajecten voor racefietsers en fietsende gezinnen. Mountain-
bikers mogen gratis mee in de liften, waardoor u niet verplicht 
omhoog hoeft te fietsen. 
● In de Freizeit Arena is van alles te doen. Voor de sportievelin-
gen is daar een zwembad, tennnisbanen en een fitnesscentrum. 
onder één dak te vinden                                           

Ötztaler Naturcamping
Daar bakken ze ze bruin

En begrijp ons goed: dit bedoelen we in positieve 
zin. In de zomermaanden bakken ze op deze 
Ötztaler Naturcamping in Huben in een originele 
houtoven de broden letterlijk bruin. En u kunt 
daarbij aanwezig zijn en dat allemaal onder het 
motto “Vom Korn zum Brot”. Zowel de kampeer-
ders als toeristen die in het Ötztal vakantie aan 
het vieren zijn, kunnen dit iedere maandagmid-
dag in de traditionele graanmolen naast de cam-
ping gaan beleven.
Niets is natuurlijk lekkerder om na de uitleg, het 
malen van het graan en het bakken van het brood 
een lekkere traditionele “Brettljause” met lokale 
streekproducten zoals kaas en spek te bestellen. 
Wie zelf aan het bakken wil, kan het vers gema-
len meel ter plaatse kopen.

Prachtig gelegen
De omgeving van de prachtig bij de graanmolen 
gelegen camping is overigens geschikt voor berg-

wandelen, bergbeklimmen en mountainbiken. 
Het terrein zelf is redelijk vlak. Alle plaatsen heb-
ben WiFi, gas en een watertappunt. De tentkam-
peerders staan op een apart veld. Door de cam-
ping loopt een bergbeek, waarin kinderen kun-
nen spelen. Kortom voor jong en oud een ideale 
plaats om te genieten van het Ötztal.

Ötztaler Naturcamping
Huben 117, 6444 Längenfeld
Telefoon: 0043 - 5253 5855 
Website: www.oetztalernaturcamping.com
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Zijn ambtsgebied was het door 
gletsjers omgeven dorpje Vent 
in het Tiroler Ötztal, wat hem al 
gauw de bijnaam Gletscherpfar-
rer, gletsjerpastoor, opleverde. 
Toen Franz Senn in 1860 als ka-
pelaan het priesteramt in Vent 
overnam, zag hij al gauw in 
dat de levensstandaard van de 
bevolking van het Ötztal enkel 
gewaarborgd kon blijven indien 
het gebied aantrekkelijk werd 
gemaakt voor het toerisme. Op 
zijn initiatief werden wegen en 
bergpaden aangelegd en berg-
hutten gebouwd, eerst rondom 
Vent, later ook rondom Neustift 
in het Stubaital. Zo is Franz Senn 
verantwoordelijk geworden voor 

de toeristische ontsluiting van de 
gletsjergebieden van de Ötztaler 
en Stubaier Alpen en kan hij ge-
zien worden als grondlegger van 

de toeristensector in Tirol. Zijn 
geboortehuis in Unterlängenfeld 
is nog steeds te bezichtigen. In 
Neustift geeft een gedenkteken 
de plek van zijn graf aan. Senn 
was lid van K.D.St.V. Aenania 

München, een katholieke stu-
dentenvereniging die behoort tot 
het Cartellverband der katholi-
schen deutschen Studentenverb-
indungen. De Franz-Senn-Hütte, 

een in 1885 gebouwde berghut 
bij Neustift im Stubaital, is naar 
hem genoemd.                        ■      

Franz Senn: De gletsjerpastoor uit Vent
Franz Senn (geboren in Längenfeld, 19 maart 1831) was een Oostenrijks pastoor 

en als fervent bergbeklimmer de oprichter van de Deutscher Alpenverein.

Het ouderlijk huis van Franz Senn in Längenfeld

De “Hohler Stein” bij Vent (2.050 
m) is een jagers- en herderskamp 
uit het stenen tijdperk (8.000 – 
4.000 v.Chr.) Archeologische op-
gravingen bij Vent tonen, dat de 
regio al vanaf 8.000 v.Chr. tot de 
jachtgebieden der jagers uit de 
middensteentijd behoorde. Na 
de ontdekking van Ötzi deed Dr. 
Leitner van de Universiteit Inns-
bruck verder onderzoek en kon 
aantonen dat er nog meer jagers-
kampen uit het stenen tijdperk in 
het Ötztal waren, bijvoorbeeld bij 
de „Hohler Stein“ bij Vent. 
„Hohler Stein“ ligt op 2.050 m 
hoogte, hemelsbreed op slechts 
10 km afstand van de vindplaats 
van de man in het ijs.                 ■

Hohler 
Stein 

bij Vent

Des klaone Land Tirol

Früh am Morgen sagt der GroBvater,
Kumm Bua steh auf.
Und er schaut mi an,

Nimmt mi bei der Hand,
mir steign den Berg Hinauf.

Das Ziel erreic h tam Gipfelkreuz 
blickt er den Herrgoot an

und sgat gonz leis: “Mein kleiner Freund, 
des ischt dei Dahoam”.

Do san die Berg, do fühlst di wohl,
Des ischt des klaone Land Tirol. (2X)

Und wie i do steah am Gipfelkreuz,
fängt der GroBvater an zum Red”n.
Er erzählt mir von Hass und Kriag,
Wie 's früher war in seim Leb'n.

Gonz alloan in an fremd’n Land, die Kindheit, 
sie ist verlor’n.

Doch ist die Zeit jetzt endlich vorbei 
und i fühl mi wie neu gebor'n.

Do san die Berg, do fühlst di wohl,
Des ischt des klaone Land Tirol. (2X)

Tekst: Armin Sigi - Alpentornados

Van Obergurgl over de Ramoljoh 
naar Vent: de hoogalpiene wan-
deling ‘Ötztaler Gletscherfloh-
marsch’ viert weer een editie in 
2017. Het evenement biedt ook 
op 7 augustus van  dit jaar weer 
sportieve uitdaging en veel wan-
delplezier.
16 kilometer en 1.300 hoogte-
meters worden overbrugd tij-
dens het wandelevent van Ober-
gurgl naar Vent. 
Niet alleen lichamelijke inspan-
ning, maar ook genieten van de 

prachtige Ötztaler gletsjers staat 
centraal. De hulpposten bij Ra-
molhaus en Ramoljoch zorgen 
voor een goede fitheid van de 
wandelaars. 
De wandeltocht begint tussen 
6.00 en 8.00 uur bij het dorp-
splein in Obergurgl. Wie om 
16.00 uur de finish in Vent haalt 
en de tussenstations Ramolhaus, 
Ramoljoh en Langeben gepas-
seerd heeft, ontvangt de gouden 
Gletscherfloh medaille en geniet 
van een gezellig feest.              ■

44e Ötztaler Gletscherflohmarsch 

De imposante Ötztaler bergen, 
vier betoverende meren en idyl-
lische almen maken van de 4 
meren wandeling in Längen-
feld een echte belevenis. Deze 
uitdagende wandeling door de 
imposante Ötztaler bergen start 
14 augustus om 6.00 uur en 
7.00 uur in Lehn in Längenfeld. 
Wandelaars staat een tocht door 
het mooie berglandschap te 
wachten langs vier verschillende 
meren. Elk meer heeft zijn eigen 
charme. De wandeling voert 
langs vier traditionele berghut-
ten die uitnodigen voor een stop 
en innerlijke versterking. Veilig-
heid wordt gegarandeerd dank-
zij hulpposten langs de gehele 
route. De wandeling duurt 8 tot 
10 uur en overbrugt een totaal 
van 1.500 meter hoogte.
Bij de finish in Lehn staat de wan-
delaar eten en entertainment te 
wachten. De inspanning wordt 
beloond met een medaille. De 
snelste, oudste en jongste wan-
delaar worden in het zonnetje 
gezet met een speciale prijs.     ■

4 meren wandeling
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Het Ötztal hoort tot het Tirools-
Zuid-Beierse dialectgebied. 
Het geldt door zijn relatief lange 
isolement als gevolg van geo-
grafische ligging en het gebrek 
aan verkeersverbindingen als 
gevolg van de bergstortingen bij 
Köfels en Habichen, tot de oud-
ste spreekvormen van het Beiers. 

Invloeden 
Het noordelijke deel van het Ötz-
tal staat daarbij nog onder 
invloed van het Oberinntal. 
Het zuidelijke deel staat onder 
invloed van het Passeiertal (Ita-
liaans: Val Passiria) en het Schnal-
stal (Italiaans: Val Senales) in 
Zuid-Tirol. 
Alleen in het midden van het 
Ötztal zijn de eigenheden van 
het oorspronkelijke dialect be-
waard gebleven, wat met zijn 
vocalen- en accentenrijkdom lijkt 
op het vroege Middelhoogduits.

Het dialect in het Ötztal
Vôermool ontbijt
Zweschpen pruimen
a Tiomal soms
Bischle  bloemen
Blearn  huilen
Diesl   griep
Dill   zolder
Eisgolla  ijsvlakte
Fearner  gletsjer
Feart  vorig jaar
Giggelar haan
Goggelen eieren
Hebbblümen hooibloemen

Hofn  kruik
Ingewaode ingewijde 
Kaldor   kelder
Kuntor  lam, geitje
Lullar  fopspeen
Mittog  woensdag
Plalle  domkop
Onhm  over  
Blearn  huilen
Riepl  lompe mens
Soolat  salade
Umgschipm omgevallen
Weihwaldorlen motten

Bron:  Het boek “Ötztalerisch”  
geschreven en samengesteld 
door Jos Öfner – met bijdragen 
van Prof. Dr. Hans Haid – is in 
het Heimatmuseum te koop. ■      

Het Ötztal: rijk aan sagen en 
mythen

Volgens deskundigen op dat gebied is het Ötztal rijk 
aan sagen en mythen.  Smeuïge korte verhaaltjes 
waarbij specifieke lokale levens- en cultuurzaken 
aan bod komen.  In 1963 verzamelde Christian 
Falkner meer dan 130 sagen in het “Ötztaler Buch”. 
Volgens dialektdeskundige en kenner van het Ötztal 
Hans Haid zijn er in totaal 180 sagen bekend. Hij 
heeft over een gedeelte van dit aanbod een heel 
aardig boekje geschreven met als titel “SAGEN  
en MYTHEN entdecken”. Een ontdekkingstocht 
met dertig uitgestippelde   wandelingen waarbij 
de sagen aan bod komen. Leuk om te lezen en te 
beleven. De uitgave is bij de lokale VVV-kantoren te 
koop of te bestellen.  Als voorproefje zijn verspreid  
in deze krant al enkele sagen te lezen.                     ■      

Het was negen uur ’s avonds  toen de 
Zwitse onderzoeker Auguste Picaard 
met zijn assistent Paul Kipfer op 27 mei 
1931 met zijn aluminium capsule een 
noodlanding maken op de Gurgler Ferner. 
Een noodlanding met grote gevolgen. Het 
dorp Obergurgl met amper 14 boerderijen 
werd op de kaart gezet. Vanuit VVV-ogen 
gezien een geschenk uit de hemel.

Moeilijkheden
De  vlucht van het tweetal, die overigens 
17 uur duurde, kende vanaf  de start in 
Augsburg al problemen. Terwijl assistent 
Kipfer een final check aan de ballon 
uitvoerde, kon hij zijn ogen niet geloven. 
De ballon was al aan het opstijgen. 
Iemand had op eigen initiatief de touwen 
al doorgesneden. Wel de start overigens 

voor de vlucht waarbij een hoogte van 
15.781 meter werd behaald. Voor de 
noodlanding werd nog een probleem met 
een luchtlek opgelost en kwam langzaam 
maar zeker Obergurgl in beeld.
Sterker nog om negen uur ’s avonds plofte 
de capsule op de Gurgler gletsjer neer. Op 
dat moment overigens niet door iemand 
in het echt waargenomen. De volgende 
morgen werd echter  bij toeval de capsule 
ontdekt. Voor het hoofd van de school 
van Obergurgl Hans Falkner het sein om 
samen met twee inwoners naar de ballon 
te klimmen. De twee wetenschappers 
werden gered en werden meegenomen 
naar het dorp.

Wereldnieuws
Niet via internet of twitter maar gewoon 
via de telegraaf ging het sensationele 
nieuws na enkele uren de wereld rond. 
Het postkantoor was daarvoor dag en 
nacht open. En journalisten en fotografen 
trokken naar Gasthof Edelweib waar 
Piccard en Kipfer ook twee nachten 
verbleven.
De locals die ook niet op hun achterhoofd 
gevallen waren, zagen in heel het voorval 
van de nieuwshype rond Piccard ook wel 
brood. Op 10 januari 1932 werd op de 
Festkogel al de eerste Piccard Ski Race 
gehouden.! Een vinding waarbij een PR-
club in huidige tijden  zijn vingers af zou 
likken.

De bedoeling van Piccard was eigenlijk 
om niet in Obergurgl maar in het Zwarte 
Woud of de Adriatische kust te landen, 
maar gezien zijn verklaring bij zijn vertrek  
uit Obergurgl zat hij hier niet mee: “Ik had 
geen mooiere plaats in Europa kunnen 
vinden!”                                                    ■

Een geschenk uit de hemel in Obergurgl
Op 27 mei 1931 landt professor Auguste Piccard op gletsjer 
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Spel, plezier en actie in het Ötz-
taler Funpark reuzenglijbaan, 
bungee- trampoline, luchtbel-
len, trampoline, een reuzen-
schommel en een skatepark.  
Plezier voor het hele gezin is 
gegarandeerd en het park is dus 
de perfecte dagtripbestemming 
voor jong en oud. Het restaurant 
biedt een groot terras met een 
heerlijke plek om te ontspannen 
of gewoon om betoverd te wor-

den door de Ötztal bergen. Niet 
te missen dus dit aanbod aan 
recreatieve activiteiten. Met de 
Ötztal-Card gratis entree (uitge-
zonderd de bungee-trampoline).  
Geniet en oordeel voor jezelf! 
Ötztaler Fun- & Erlebnispark 
Mühl 257 
6444 Längenfeld 
Telefoon: +43 (0) 5253 518880
Website: 
www.oetztalfunpark.at       ■   

Ötztaler Funpark Huben

Ouders weten soms minder goed 
wat de term “geocaching” be-
tekent dan hun kinderen – dat 
verandert snel tijdens een vakan-
tie in Tirol. 
De digitale schattenjacht via 
GPS-apparaten of smartphones 
is ideaal om kinderen te motive-
ren om te gaan wandelen. Jonge 
en oude schattenjagers kunnen 
in het Ötztal op jacht gaan naar 
schatten.

Hoe werkt het?
Geochaching – dat is de moder-

ne versie van een speurtocht. 
Hierbij gaan de schattenjagers 
met behulp van kaarten of GPS-
coördinaten op zoek naar zoge-
noemde “geocaches” die ergens 
in de natuur zijn verstopt. 

Logboek
Deze doorgaans waterdichte 
containers bevatten een logboek 
en verschillende kleine ruilvoor-
werpen of aanwijzingen naar de 
volgende geocache. Wanneer 
een “cache” (dat is de afkorting 
voor geocache) is gevonden, 

wordt deze weer op dezelfde 
plaats teruggelegd. Daarna gaan 
de schattenjagers aan de hand 
van de gevonden aanwijzingen 
op zoek naar de volgende cache. 

Schattenjacht
Als kinderen het dus over “geo-
cache” hebben, is één ding dui-
delijk: ze zijn op schattenjacht. 
En dat verveelt nooit!
In het Ötztal is een gedrukte 
schatkaart  ook in het Neder-
lands beschikbaar.
Veel plezier bij de zoektochten! ■

Hallo kinderen, ik ben het, Widi! 
Waarom ik uitgerekend het Ötz-
tal zo leuk vind? Nou, heel sim-
pel: Hier is gewoon de beste mix 
van avontuur en natuur, beleve-
nis en variatie. 
Zowel in de winter als in de 
zomer. Of de zon nu schijnt of 
dat het pijpenstelen regent of 
sneeuwt. Zelfs een rasechte 
Ötztaler als ik vindt hier steeds 
weer iets nieuws en interessants 
te ontdekken. Overal beleven 
we samen spannende en leuke 
avonturen! En dat is nog lang 

niet alles. Speciale themawan-
delwegen en vele evenementen 
voor families maken het aanbod 
in het Ötztal helemaal af! Ik ben 
allesbehalve lam-lendig en ook 
geen dom schaap. 
Je moet weten, dat ik van nature 
nogal terughoudend ben – dat 
heb ik van mijn vader, de koppi-
ge bok. Maar in het Ötztal zijn 
werkelijk hartstikke leuke dingen 
te ontdekken en te beleven! Dus 
waar wachten jullie nog op? 
Kom bij mij op bezoek en zie waar 
ik woon!                                           ■

Zoek Widi 
het schaap op!

Digitale schattenjacht 
kinderen zijn dol op geocaching 

WIDI nodigt alle kinderen uit 
in het gloednieuwe KIDS PARK 
Oetz en zorgt ervoor, dat de 
jonge gasten alle (leuke en) 
spannende attracties gemak-
kelijk kunnen vinden. In de 
avonturenspeeltuin in Oetz kun 
je op 5.000 m² naar hartelust 
klimmen, balanceren, roetsjen 
en schommelen. Verschillende 
stations tonen de geschiedenis 
van de mijnbouw, die lange tijd 
heel belangrijk was in het Ötz-

tal. Een spannende en inter-
essante ontdekkingsreis voor 
de hele familie, en dat geheel 
gratis. In het KIDS PARK, ge-
legen direct naast het plaats-
elijke zwembad, kunnen de 
„kleine mijnwerkers“ heerlijk 
ravotten en spelen, bv. op de 
„hamer-en-sikkel-schommel“ 
of de „goudschaal-wip“. Ook 
goudzoekertje spelen kan hier. 
Er is ook veel te ontdekken in 
het klimdoolhof. De waaghal-

zen onder de mijnwerkers ko-
men via een grote brug in het 
avontuurlijke gedeelte terecht, 
waar zelfs volwassenen de 
ene of andere verrassing zul-
len beleven: moedige ontdek-
kers suizen naar beneden via 
de hoge buisglijbaan van de 
oude schachttoren. Uitgeputte 
avonturiers kunnen krachten 
verzamelen voor de volgende 
belevenissen bij de gezellige 
open haard.                           ■

Kids Park Oetz
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Rafting is in Tirol allang een 
begrip, met de grote keuze 
van raftingroutes op de vele 
wilde beken en rivieren – van 
een rustig introductietochtje 
op de Inn tot een veeleisende 
wilde tocht op de golven van 
de Ötztaler Ache. Voorkennis of 
bijzondere voorwaarden zijn niet 
nodig.

Avontuurlijk
Als u avontuurlijk bent en niet 
bang bent om nat te worden 
kunt u mee. Op boten met zes 
tot acht personen gaat het er 
bijvoorbeeld op de Inn vrij rustig 
aan toe. Hier heeft u rustig  de 
tijd om van het prachtige, vaak 
ongerepte oeverlandschap te 
genieten. Rafting is in Tirol één 
van de meest geliefde zomer-
activiteiten, geen wonder, want 
de vele wilde beken en rivieren 
zijn ideaal voor een raftingtour. 
Er is een breed aanbod, van een 
rustige beginnnerscursus op de 
Inn, tot aan een veeleisende gol-
vendans op de Ötztaler Ache of 
op de Isel in Oost-Tirol. U hoeft 
geen voorkennis te hebben of 

aan speciale voorwaarden te vol-
doen. Als een beetje avontuurlijk 
bent ingesteld en niet bang bent 
voor een spatje water, bent u al 
van de partij. Stapt u in en ge-
niet u van de tocht. Op de grote 
Inn gaat het er meestal heel rus-
tig aan toe, ideaal om mee te 
beginnen. Iets ruiger wordt de 
Inn tussen Imst en Silz, in het 
Imster ravijn. Hier wordt u door 
sommige golven behoorlijk door 
elkaar geschud. Tussen Pfunds 
en Tösens wordt de Inn dan flink 
wild. Informatie over de rafting-
mogelijkheden is te verkrijgen 
bij:

Alpinschule alpin-guide
Winklen 104
6444 Längenfeld
Telefoon +43 664 34 44 684
ewald@alpin-guide.at
www.alpin-guide.at

AREA 47
Ötztaler-Ach-Str. 1
6430 Ötztal-Bahnhof
Telefoon +43 5266 87676
info@area47.at
www.area47.at                         ■      

Outdoor sport
Tirol biedt met zijn vele ongerepte beken en rivieren een paradijs voor watersportfans. 

Ook een paradijs voor mountainbikers en kletterliefhebbers 

Een stalen ros of een echt paard? 
De ene met velgen, spaken, fra-
mes, helemaal niet dierlijk, maar 
toch vaak weerbarstig, de ande-
re gracieus, galant en met een 
eigen wil. 
Terwijl op de mountainbike de 
remhendel beter vast in de hand 
ligt, mogen de teugels bij het 
paard niet te los hangen. Op 
beide voortbewegingsmiddelen 
is plezier in het zadel gegaran-
deerd. Bij de paardentrek in het 

Kühtai gaat het overal dwars 
doorheen terwijl mountainbikers 
over golvende paden en door 
steile bochten Sölden binnenrol-
len. 
Uitstappen met de IJslandse 
paarden van stal Elisabeth in 
Kühtai stillen het verlangen 
naar de vrijheid op de rug van 
het paard, en wilde ritten op de 
mountainbike vanaf het middel-
station van de Gaislachkogel-
bahn naar Sölden verhogen de 

adrenalinespiegel bij fans van de 
mountainbike. 
Ervaren gidsen brengen de paar-
den bij trektochten voor begin-
ners en gevorderden door het 
hoogdal en de jongere moun-
tainbikers richten zich op een 
route die voor alle rijniveaus ge-
schikt is. De krachtige en voet-
vaste IJslandpaarden zijn voor de 
inzet op het terrein net zo uitge-
rust als de downhill mountain-
bike met hun noppenbanden.  ■

In het zadel door het Ötztal
Op twee wielen of vier hoeven?

Het Ötztaler Outdoor Parcours in Sautens ligt in het noorden van  de 
Ötztaler Alpen en biedt een mix van natuurlijke en hoge touwen-
parcours. Het kletterparadijs is verdeeld in zes zones met verschil-
lende moeilijkheidsgraden. In de hochseilgarten is er voor ieder wat 
wils, of u nu groot of klein bent, beginner of professional. Iedereen 
vermaakt zich hier. Bijzonder: bij volle maan is het Ötztaler Outdoor 
Parcours ook 's avonds geopend. Het parcours is dan verlicht waar-
door u deze kletterervaring op een uiterst bijzondere manier beleeft. 
Met groepen vanaf 5 personen kunt u iedere donderdag van 09.00-
13.00 uur genieten van een sportieve en culinaire Fitness Brunch. 
Ötztaler Outdoor Parcours
Dorfstraße 7 - 6432 Sautens Telefoon +43 664 4973 157
Website: www.outdoor-parcours.com                                            ■

Ötztaler Outdoor Parcours
Voor ieder wat wils
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Ook dit jaar wordt op 15 en 16 
juli keer een groots alpenhoorn 
treffen georganiseerd door de 
VVV, de kabelbaanfirma en de 
Heer Rauch Roman.
Dit alles staat te gebeuren in de 
almenregio van Hochoetz, de 
poort van het  Ötztal, op een 
hoogte van 2.020 meter. 

Bergmis
De zondag begint om 10.30 
uur met een bergmis am Roten 
Wandl. Aansluitend zullen diver-

se groepen en muzikanten in alle 
hutten en het Panoramarestau-
rant  voor stemming en vermaak 
zorgen. 

Groot optreden
's Middags zal het hoogtepunt 
van de dag plaats vinden. Dat is 
iets wat je niet moet missen. Alle 
groepen zullen dan namelijk te-
gelijkertijd optreden. 
Zo'n 60 hoornblazers zullen dan 
gezamelijk hun klanken versprei-
den over het dal.                      ■

Alpenhorntreffen
  Hochoetz 15 - 16 juli

Een gevarieerd programma op 
het festivalterrein naast het 
middenstation van de Gaislach-
koglbahn. Centraal staan een 
muziekprogramma, een groot 
kinderprogramma,  een boeren-
markt, ponyrijden en nog veel 
meer. Top live muziekconcerten. 
Van 11. 00 tot 13.00 uur is het 
bijvoorbeeld  Frühshoppen ge-
blazen met de Musikkapelle uit 
Sölden. Niet bepaald onbekend 
in Längenfeld en het Ötztal zijn 
de "Ötztaler Alpentornado’s”. 

Zij zullen op zeer aangename 
wijze van zich laten horen. Als 
het weer het toelaat, is vanaf 
ongeveer 13.30 uur Toni en zijn 
muzikanten bij Restaurant Son-
negarten Bergstation muzikaal 
aanwezig. De kinderen worden 
natuurlijk ook niet vergeten. 
Van 10.00 tot 16.00 uur staan er 
veel spelmaterialen  voor de kids 
klaar! Zoals:  gooi- en  balspe-
len pony rijden en gigantische 
bouwstenen. Ook is er een boe-
renmarkt met streekprodukten ■

Fest am Berg Sölden
  6 augustus

De langste Alpine Coaster in 
de wereld in Imst
De Alpine Coaster in Hoch-Imst 
is voor de hele familie een vrien-
delijke en spectaculaire bestem-
ming. Na de eerste rit van deze 
Tiroler zomerrodelbaan is snel 
duidelijk: “Dit moet je ervaren! 
”Precies 3.535 meter puur 
avontuur wacht op degenen die 
met de Alpine Coaster de Imst 
vallei insuizen. De start is direct 
bij het middenstation op 1500 
meter boven de zeespiegel. Na 
een paar meter, is er de eerste 
verrassing: golven, steile boch-
ten wachten op alle actiefans. 
Maar het is nog leuker: Vooral 
de “Jumps” met een helling van 
maximaal zes meter hebben het 
in zich. Spektakel alom dus. 
Imster Bergbahnen
Hoch Imst 19 - 6460 Imst 
Website www.imster-berg-
bahnen.at                              ■

Duitse toeristen ontdekten op 19 
september 1991 op toevallige 
wijze in het ijs van de Similaun-
gletsjer aan het Hauslabjoch een 
gemummificeerd lijk. „Ötzi“, de 
man in het ijs, lag op 3.200 m 
hoogte en geldt sindsdien als de 
oudste Europese jager, die ooit is 
gevonden.
Middels koolstofdatering werd 
vastgesteld, dat de vondst uit de 
Kopertijd stamt en tot de cultu-
ur uit het zuidelijke Alpengebied 
behoorde. 

Pollenanalyses
De man is vermoedelijk ca. 5.000 
jaar geleden vanuit Vinschgau 
(Val Venosta) in Zuid-Tirol de 
bergen in getrokken. Pollenana-
lyses hebben aangetoond, dat 
het achterste deel van het Ötztal 
al ca. 6.000 jaar geleden uit het 
zo typische weideland bestond.
De vloek van Ötzi betreft 

het volksgeloof dat beweert 
dat er een vloek rust op Ötzi, 
de ijsmummie die in 1991 in de 
Tiroolse Alpen gevonden werd. 
Verschillende personen die direct 
of indirect met de ontdekking en 
het onderzoek naar Ötzi te ma-
ken hebben gehad, zijn sinds de 
vondst van de ijsman gestorven. 
Dit heeft geleid tot het ontstaan 
van sagen, waarin wordt verteld 
dat er een vloek op Ötzi zou ru-
sten, die tot de dood leidt. 
De media doken direct op 
deze volksverhalen.

150 onderzoekers
Sinds de ontdekking van het 
prehistorische lichaam zijn er 
echter verscheidene weten-
schappers en anderen betrokken 
geweest die nog wel in leven 
zijn. Het aantal onderzoekers 
wordt zelfs wel op 150 geschat. 
En van degenen die wél zijn 

overleden, was een aantal de 60 
reeds gepasseerd: niet bijzonder 
oud, maar ook niet abnormaal 
jong. Een overzicht van overle-
den personen die bij Ötzi betrok-
ken waren:
§	 Dr. Rainer Henn, de lei-
der van het forensische onder-
zoek, kwam in 1992 om door 
een auto-ongeval, terwijl hij on-
derweg was naar een voordracht 
over Ötzi. Henn werd 64 jaar.
§	 Kurt Fritz, een berg-
beklimmer, die Dr. Henn naar 
het lichaam van Ötzi bracht en 
later ook rondleidingen gaf op 
de vindplek. Hij stierf eveneens 
in 1992 in een lawine.
§	 De Oostenrijkse journa-
list Rainer Hölzl. Hölzl had een 
documentaire over de ijsmum-
mie gemaakt en kreeg enkele 
maanden na de uitzending van 
de documentaire een mysteri-
euze ziekte, vermoedelijk een 

hersentumor, en stierf korte tijd 
later. Hölzl werd 47 jaar oud.
§	 De vinder van de ijs-
mummie, de Duitser Helmut 
Simon. Hij viel in 2004 in een 
ravijn, met de dood tot gevolg. 
Acht dagen na zijn verdwijning 
werd zijn bevroren en onderge-
sneeuwde lichaam gevonden. 
Simon werd 67 jaar oud.
§	 Dieter Warnecke was de 
leider van het reddingsteam dat 
Helmut Simon zocht. Nog geen 
uur na de begrafenis van Helmut 
Simon stierf hij aan een hartaan-
val, op 45-jarige leeftijd.
§	 Professor Friedrich stierf 
tijdens een openhartoperatie in 
januari 2005. Hij behoorde tot 
een team wetenschappers dat 
een manier vond om de ijsmum-
mie te beschermen tegen bacte-
riën.
§	 In april 2005 over-
leed Konrad Spindler, het hoofd 

van het team dat de ijsman on-
derzocht, aan de gevolgen van 
de agressieve spierziekte ALS. 
Spindler werd 66 jaar oud.
§	 In oktober 2005 over-
leed Dr. Tom Loy, die een boek 
over de ijsmummie aan het 
schrijven was. Loy, die 63 jaar 
oud werd, analyseerde na de 
vondst DNA-materiaal van Ötzi 
en wist zo het leven en de dood 
van Ötzi te reconstrueren. 
Kort nadat hij het onderzoek 
startte, werd er een zeldzame 
bloedziekte bij hem geconsta-
teerd, waaraan hij tot zijn dood 
leed. 
Loy werd dood aangetroffen in 
zijn woning, en ondanks een 
autopsie kon de doodsoorzaak 
niet vastgesteld worden.
Een soortgelijke bewering wordt 
al veel langer gedaan over de 
mummie van Toetanchamon: 
de vloek van de farao.              ■

Hauslabjoch: De vindplaats van Ötzi
En de vermeende vloek van de man in het ijs
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Het Ramolhaus is niet alleen 
het oudste toevluchtsoord van 
Ötztal, maar ook  één van de 
hoogst gelegen hutten van Tirol. 
Het kan zijn dat u hier niet wordt 
begroet met het typisch Tiroler 
‘Griaß di!’, maar met het ouder-
wetse ‘Moirn, moirn!’. Hoe de 
begroeting ook zal zijn, warm is 
hij zeker.

3006 meter
Het hoogstgelegen huis van 
Hamburg ligt niet op een heu-
veltje op de Noord-Duitse vlakte 
en ze begroeten elkaar ook niet 
met ‘Moirn, Moirn!’. 
De verwarring ontstaat door de 
ligging van de hut. Het Ramol-
haus hoort deels bij Niederelbe, 
van de Duitse Alpen, maar is ge-
legen op de 3.006 meter op de 
Gurgler gletsjer in het Ötztal. Bij 
de hut wordt u dus verwelkomd 
met ‘Moirn, Moirn!’, maar on-
derweg groeten de klimmers u 
hartelijk met ‘Griaß di!’.

Ervaren klimmers
Bewonder de mooie zonsop-
gang en het uitzicht over vele 
gletsjers vanaf het terras van een 
van de mooiste toevluchtsoor-
den van Tirol. 
Geniet van deze unieke plek 
voordat u verder gaat met een 
tocht naar de Ramolkögel of de 
Firmisanschneide. 

Doorzettingsvermogen
Ervaren klimmers bereiken het 
Ramolhaus vanuit Obergurgl en 
Vent binnen vier uur. Tijdens de 
klim, waarbij 1.100 hoogteme-
ter afgelegd wordt, begint u te 
begrijpen wat een doorzettings-
vermogen Martin Scheiber had. 
Hij richtte het Ramolhaus in 
1881 op en opende hiermee de 
eerste berghut in het Ötztal. Na 
al die jaren is de berghut nog 
steeds in bezit van de familie, de 
huidige eigenaar Lukas Scheiber 
is de achterkleinzoon van de pi-
onier van het bergtoerisme.     ■

Ramolhaus
Het hoogste punt van Hamburg ligt in het 

Ötztal: het Ramolhaus 

Het ietwat uitzonderlijk gehucht 
Farst, ook wel het adelaarsnest 
van het Ötztal genoemd, 
ligt boven de legendarische 
Engelswand. 
Een locatie waar je als vaste 
bezoeker van het dal wellicht 
jaren zomaar voorbij bent 
gegaan en eigenlijk toch ook 
wel een bezoek verdiend. 
Bezoekers die de beklimming via 
steile, uit de rotsen gehouwen 

kronkelpaadjes aandurven, 
worden beloond met een 
fantastisch panoramauitzicht 
en hartelijke gastvrijheid. 
Farst behoort tot de oudste 
nederzettingen van het dal. 
Al in de 13e eeuw was hier 
een „Schweighof“. Een tip 
voor natuurliefhebbers is de 
Reichalm, die bereikt wordt na 
nog ongeveer een half uurtje 
verder te wandelen.                 ■

Farst
Het adelaarsnest van het Ötztal

De Timmelsjoch is met een hoogte van 2509 meter Oostenrijks 
hoogstgelegen grensovergang. De in het verleden met veel kruim 
aangelegde  bergpas verbindt Sölden in het Ötztal met St. Leon-
hard in Passeier richting Italië. Over het algemeen is van half juni 
tot half oktober de weg begaanbaar. De Timmelsjoch is een spor-
tieve uitdaging voor veel wielrenners maar ook motorrijders en 
dagjesmensengenieten van deze mooie weg in het hooggebergte.

Timmelsjoch 
Oostenrijks hoogst gelegen grensovergang

Wie vanuit Oetz , of vanaf de 
parkeerplaats vlakbij,  naar de Pi-
buger See loopt komt langs het  
dalende pad aan de linkerkant 
de "Pibuger Mühle" tegen. Een 
watermolen met een aardige ge-
schiedenis. 
Tot ongeveer 1914 stond daar 
namelijk ook een molen die door 
de inwoners van Piburg werd 
gebruikt om het graan mee te 
malen. 
Door onder andere geïmporteer-
de goedkopere granen was het 
niet meer rendabel om de molen 
in stand te houden. Het gebouw 
kwam in verval en in de zestiger 

jaren werd het gebouwtje ge-
sloopt.

Nieuwbouw
Aanleiding voor de nieuwbouw 
van de "Pibuger Mühle"  was de 
vondst van een oude molensteen 
in 2011. Gevolg: in 2012 wordt 
besloten om de Piburger Brun-
nenverein nieuw leven in te bla-
zen. En nog mooier na een peri-
ode van voorbereidingen wordt 
in 2014 de molen van Piburg 
compleet met bakoven nieuw 
leven ingeblazen en voor het na-
geslacht en de geïnteresseerde 
toerist bewaard!                       ■

De Piburger molen
Vergeten en behouden voor het nageslacht

15-16 juli Hochoetz
Alpenhoorntref-
fen
16 juli Niederthai
Familiefeest 
Natuurpark

18 juli Längenfeld - 
Haiming
Tiroler avond
18 juli Hochoetz
ORF Zomerpro-
gramma 
19 juli Haiming
ORF Zomerpro-
gramma 
20 juli Niederthai
Tiroler avond

20 Juli Längenfeld - 
Oetz - Sautens
Concert muziek-
kapel

21 Juli Huben - Um-
hausen - Haiming-
Concert muziek-
kapel
21 - 22 juli Obergurgl/
Hochgurgl 
Glacier Run
22 - 23 juli Sölden
Gildefeest
22 - 23  juli Oetz
Familiefeest
23 juli Vent 
Jakobidag

25 juli Längenfeld - 
Oetz
Tiroler avond

26 juli Sölden 
Concert BrassBand

27 juli Längenfeld - 
Oetz 
Concert muziek-
kapel

27 juli Niederthai
Tiroler avond

28 juli Huben - Um-
hausen
Concert muziek-
kapel

28 juli Umhausen
Zomernacht pro-
gramma

UIT
in het Ötztal

Kijk ook op de borden
in de dorpen

Juli



16 Toerist in het Ötztal 2017

Op 4 en 5 augustus wordt de ul-
tieme 19e Ötztal Classic rally ver-
reden.  In een oldtimer rijden de 
deelnemers in een rustig tempo 
naar de meest schilderachtige 
plaatsen van het dal. Zij genie-

ten van de omgeving, en  van de 
avontuurlijke en leuke dag tot de 
avond valt. Zowel de bestuurder 
als de bijrijder genieten met een 
gevoel van totale ontspanning. 
Vooral de prachtige Ötztal Classic 

Rally is een perfecte gelegenheid 
om de majestueuze toppen van 
de Ötztaler Alpen te ontdekken. 
De machtige pieken geven je een 
gevoel van veiligheid, de kristal-
heldere bergmeren verdubbelen  

je geluk. De met sneeuw be-
dekte bergen vormen een mooi 
decor voor deze rit. Navigatie 
is heel eenvoudig op de gehele 
track: het enige probleem zou de 
onderlinge concurrentie kunnen 
zijn die veel concentratie vereist. 

Zwaar voor de auto's
De bergen in het Ötztal Classic 
kunnen lastig zijn Hoe hoger je 
rijdt, hoe beter je de auto motor 
moet kennen - zeker als je hoog-
tes boven 3000 meter op het 
Ötztal Glacier Road bereikt.
Het belangrijkste is om perma-
nent de watertemperatuur en 
de olie-manometer te contro-
leren. Verder moet je aandacht 
besteden aan je rijtijd zonder het 
prachtige Alpenlandschap en alle 
natuurschatten op slechts een 
steenworp afstand te vergeten. 
Ter gelegenheid van deze bijzon-
dere oldtimer concurrentie, mo-
gen slechts 75 deelnemers door 
het Ötztal rijden. 
De meest gepassioneerde klas-
sieke auto's en de meest illustere 
voertuigen hebben de kans om 
te vechten voor de punten en se-
conden in deze rally, die ook telt 
voor het Nationaal Kampioen-
schap voor Oostenrijkse Vintage 
Automobiles. 

Over de grens naar Italië
Dit jaar steken de chauffeurs de 
grens met Oostenrijk over.
Ze rijden over de 2509 m hoge 
Timmelsjoch Pass naar Moso in 
Val Passiria, een mooi Alpine-dal 
in de Italiaanse Zuid-Tirol. De 
panoramische pas weg werd ge-
opend in september 1959.

Tussen 1963 en 1967 werden 
hier sportwagenraces voor de 
Europese Kampioenschappen 
gehouden. De onvergetelijke Jo-
chen Rindt won zijn raceklasse 
in een Alfa Romeo Junior. Een 
van zijn rivalen was de Belg 
Jacky Ickx. Op deze route tussen 
Noord-en Zuid-Tirol is snelheid 
niet belangrijk. Het is de regel-
maat die telt bij de  Ötztal Clas-
sic.

Programma 
De rally start op vrijdag 4 au-
gustus, om 12 uur: vanuit  Oetz 
gaan de auto's verder richting 
de keizerlijke Kühtai-regio, en 
langs het Ötzi-dorp bereiken ze 
Niederthai in de buurt van Um-
hausen. 
De tweede en - voor de bezoe-
kers - de meest aantrekkelijke 
fase wordt gehouden in het his-
torische centrum van Oetz. 
Drie tot vierduizend gepassio-
neerde fans worden verwacht 
langs de lus door het dorp. 
De laatste fase start in Sölden op 
zaterdag 5 augustus: 
De route gaat over de bergen, 
naar de Rettenbach- en Tiefen-
bachgletsjer hoog boven de val-
lei, en verder naar het bergdorp 
Vent. De schilderachtige rit over 
de Timmelsjoch-Pass naar Moso 
in Val Passiria Italië  behoort tot 
de onbetwiste hoogtepunten. 
Feiten en cijfers: de rally heeft 
betrekking op 257 kilometers 
met 31 speciale race-onderdelen 
en proeven. 
Vintage automobilisten uit 8 ver-
schillende landen komen bij elkaar 
voor de Ötztal Classic.                         ■

4 en 5 augustus 2017

Die Teufelsplatte: waarschuwing voor gierige mensen
Op de weg van Oetz naar de Piburger See staat een soort ge-
denkteken  dat over een ongeval vertelt. In de omgeving van 
deze hardstenen zuil zie je  een afdruk van een geit,  een koe en 
een mens. Volgens de overleveringen zou dat komen door de 
volgende gebeurtenis : Een rijke vrek zou halfdronken  de weg 
zijn afgelopen. Toen hij bij de plaats aankwam, waar de  zuil 
staat, sprong plotseling een  duivel over de rotsen naar beneden. 
Hij pakte de vrek met zijn klauwen en wierp hem in de diepe, 
griezelige afgrond over de rotsen naar beneden. De voetafdruk-
ken op de zuil heeft de duivel als onverwoestbare  waarschuwing 
achtergelaten voor gierige mensen.  U bent gewaarschuwd!       
                           (Bron: Chistian Falkner)
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Het Top Mountain Motorcycle 
Museum is het hoogstgelegen 
in zijn soort in Europa en ligt na-
genoeg op de grens van Tirol en 
het Italiaanse Zuid-Tirol. Met de 
collectie van de twee broertjes 
Scheiber heeft het een van de 
meest prestigieuze van Oosten-
rijk. De bezoekers kunnen water-
tanden bij liefst 170 klassiekers, 
waaronder modellen van Moto 
Guzzi, MV Agusta, Ducati, BMW, 
NSU, DKW, Zündapp, Triumph, 
Sunbeam, Norton, Matchless, 
A.J.S., Brough Superior, Vincent, 
Honda, Henderson, Indian en na-
tuurlijk Harley-Davidson. Van de 

grote merken zijn exemplaren uit 
bijna elke periode vertegenwoor-
digd. Zo staat er een Harley uit 
1914, 1926, 1938 en de jaren 40 
en 50. De merken Triumph, Indi-
an en BMW zijn even vaak verte-
genwoordigd. Tot de pareltjes
van het museum behoren een 
Brough Superior uit 1939, die 
naar verluidt nog is bereden door 
de legendarische motorbouwer 
en –coureur George Brough per-
soonlijk. En ook een tweecilinder 
Indian uit 1912. En vanzelfspre-
kend ook de MV Agusta waar-
mee Giacomo Agostini een deel 
van zijn titels heeft verdedigd.  ■

 26 - 27 augustus Oetztaler Radmarathon

Timmelsjoch museum
Hoogst gelegen motorenmuseum van Europa

Vanaf 30 juli tot en 
met  17 augustus 
2017 wordt in het 
bergdorp Vent een 
evenement georga-
niseerd  waarbij de 
natuur, beeldhouw-
kunst en literatuur 
centraak staan. Je 
krijgt ter plaatse een 
verscheidenheid aan 
manieren voorge-
schoteld om grens-

overschrijdende ka-
rakter en de culturele 
ruimte van de Ötz-
taler Alpen. In het 
centrum is tentoon-
stelling van boeken 
ingericht met een 
focus op natuur en 
kunst in de culturele 
ruimte gepland Ötz-
taler Alpen. Met toe-
spraken, lezingen, 
discussies, met een 

beeldhouwer sym-
posium, tentoonstel-
lingen en  door lite-
raire wandelingen 
worden aangetoond 
dat het Ötztal en de 
omgeving op veel 
verschillende manie-
ren kan worden er-
varen. 
Voor de culturele 
liefhebbers onder 
ons een must.           ■

Art Event
Cultureel hoogtepunt in de bergen

Wie dit jaar wil deelnemen aan de 37e editie 
van de Ötztaler Radmarathon moet goed 
getraind zijn. De tocht wordt beschouwd als 
uiterst zwaar door een uniek berglandschap 
in het hart van de Alpen. Dit jaar vindt een 
dag voor de start, de ‘Pro Ötztal 5500’ plaats. 
Een nieuwe UCI-race. 238 km lang, 5.500 
hoogtemeters en tot 18% hellingspercentage. 
Deze wielerwedstrijd is hét sportieve 
hoogtepunt voor de beste recreatieve fietsers 
van de wereld. Op 27 augustus verschijnen 
4.000 deelnemers met 15 nationaliteiten in 
Sölden aan de start. Duizenden toeschouwers 
moedigen de sporters langs de route aan. 
Een dag eerder, op 26 augustus, rijden 
professionele fietsers tijdens de ‘Pro Ötztaler 
5.500’, dezelfde route.   De rit gaat richting 
het noorden door het Ötztal, via de Kühtai-
Sattel door naar Innsbruck. De route vervolgt 
over de Brenner en de Jaufenpass, via St. 
Leonhard in het Passeiertal en eindigt met de 
uitdagende laatste etappe over de 2.509 meter 
hoge Timmelsjoch. De zware tocht duurt ge-
middeld tussen de 7 en 14 uur. Leuk om te 
fietsen maar nog leuker om te bekijken.       ■

UIT
in het Ötztal

Kijk ook op de borden
in de dorpen

 Augustus
1 augustus  Längen-
feld - Oetz
Tiroleravond
2 augustus
Culturele week 
Obergurgl
3 augustus Längen-
feld - Oetz
Muziek concert
3 augustus Niederthai
Tiroleravond
4 augustus Huben
Muziek concert
4 - 5 augustus 
Ötztaler Classic
4 - 5 augustus
Sautens
Ötztaler Country-
feest
5 augustus Haiming
Bosfeest muziek-
kapel

5 - 6 augustus Vent
Bergfeest
6 augustus Sölden
Fest am Berg
6 augustus Vent
Gletscherfloh-
marsch
8 augustus Längen-
feld - Sautens
Tiroler avond
10 augustus Längen-
feld _ Oetz
Muziek concert
11 augustus Huben - 
Umhausen
Muziek concert
11 - 12 - 13 augustus 
Längenfeld 
Tentfeesten
13 augustus 
Längenfeld
4 merenwandeling
15 augustus Umhau-
sen
Stuibenfallfest
15 augustus Längen-
feld - Oetz
Tiroler avond
15 augustus Obergurgl 
Dorpsfeest
18 augustus Huben - 
Sautens
Muziekconcert
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Um h a u s e n
In 1991 zorgde de vondst 
van de uit het jaar 4000 
voor Christus stammende 
ijsmummie voor een ware 
sensatie. 
Als aanwinst en bron van 
informatie voor vele on-
derzoekers en archeologen 
werd Ötzi al snel wereldbe-
roemd.
In het Ötzi-dorp kom je als 
bezoeker alles te weten 
over het leven in de Steen-
tijd. 
Alles werd hier zo authen-

tiek mogelijk nagebouwd: 
de laat neolithische hutten 
(met oventjes!), de offer-
plaats, de boomstamkano 
en de rotsspelen, het bivak 
van de jagers, de steenka-
mers en menhirs, de kar-
ren en ook Ötzi’s hut met 
graanopslag 
Dit alles en nog veel meer 
zorgt voor een ware bele-
venis. 
Ook worden er vaak spe-
ciale rituelen opgevoerd, 
zodat men zich even hele-

maal in de Steentijd waant. 
Ook dieren ‘uit de Steen-
tijd’, zoals wilde paarden, 
zwijnen, schapen, geiten 
en ossen hebben in dit 
11.000 m² grote museum 
genoeg plaats.
 
Ötzi Dorf 
Am Tauferberg 8 
6441 Umhausen 
Telefoon +43 (0) 5255  
50022  
Website: 
www.oetzi-dorf.at

Wat heeft het torenmuseum in 
Oetz haar bezoekers te bieden? 
Het verrast je met zijn architecto-
nische details van de romaanse 
tot heden. Te beginnen met de 
middeleeuwse slechte woonom-
standigheden, de ruime, lichte 
kamers van de vroegmoderne 
tijd. De economische kenmerken 
van het meubilair zijn gemaakt 
van een mix van rustieke en 
stijlvolle stukken, net zoals het 
gebruikelijk was voor de fijne 
Oetzer huizen. De focus van het 
museum, ligt echter in de foto’s! 
Vanuit de traditie van de vroege 
religieuze thema’s zijn gewijd. 
Voor de alpine landschap schil-
deren, het is pas sinds ongeveer 
200 jaar en dit is de grote speci-
aliteit van het huis! Veel kunste-
naars met bekende namen wa-
ren aanwezig bij de ontdekking 
van de Ötztaler Alpen, en lieten 
waardevolle sporen achter. 

Turmmuseum Oetz
Schulweg 2
6433 Oetz
Telefoon:+43 525 220 063
Website:www.turmmuseum.
at                                            ■

Ötztaler Heimat- und Freilichtmuseum
In uw zomervakantie is een bezoek aan het lokale Heimat Museum 

haast een verplichting als de geschiedenis van de regio u boeit.

Ötztaler Heimat- und Freilichtmuseum 
Lehn 24
6444 Längenfeld / 
Telefoon: +43  5253 5540 of Mobiel: 0664 910 23 21
Website: www.oetztal-museum.at

Turm
museum

Want hier ziet U voorbeelden van 
hoe er op het platteland geleefd 
werd en de levensstijl en werk-
omgeving zoals het in de vorige 
eeuw was. In dit museum kunt u 
ook veel leren over de teelt van 
vlas. Vlas was tot de 19e eeuw de 
belangrijkste bron van inkomsten 
in het Ötztal.  
Daarom wordt erg veel waarde 
gehecht aan het fenomeen en 
willen de samenstellers van de ex-
positie  in het museum dat goed  
presenteren. Dit vanzelfsprekend 
met verschillende instrumenten 
en gebruiksvoorwerpen uit  het 
verleden. 
Bovendien is het lokale openlucht-
museum verdeeld in verschillende 
woningen, zoals de centrale gang 
huis blokhuis, de postruimte en 
vele andere. Bezoek het museum 
en je ziet dan de Ötztaler vanuit 
een andere hoek omdat 100 jaar 
geleden  het toerisme in het Ötz-
tal niet zo uitgesproken was als 
het nu is.                                       ■

© Heimatmuseum Längenfeld
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Het is dan ook het warmste 
bergmeer in Tirol. Rond het 
meer loopt een goed te bereiken 
wandelweg. Zwemmen is er  
mogelijk en alleen toegestaan 
bij restaurant Piburger See. Daar 
zijn roeiboten te huur. Vissen 
kan er onder andere op forel 
worden gedaan.

Oude sage
Volgens een oude sage stonden 
op de vlakte waar thans de 
Piburger See ligt vroeger een 
grote boerderij en een lieflijk 
kapelletje. Beide gebouwen 
zouden onder water zijn 
komen te staan, omdat de 
toenmalige bewoners op Maria-
Tenhemelopneming, het hooi, 
dat ze de dag tevoren hadden 
afgemaaid, binnenhaalden.
Deze goddeloosheid zou ertoe 
hebben geleid dat toen het eerste 

hooi werd binnengebracht, de 
bodem begon te zinken en de 
boerderij en de kapel verdwenen 
geheel in het water. In het meer 
zou volgens legenden ook een 
draak hebben gewoond; als 
deze zich richting de weg door 
het Ötztal begaf, liet hij met zijn 
giftige adem een rode gloed 
over het aldaar groeiende gras 
achter. 
In werkelijkheid ontstond de 
Piburger See vermoedelijk reeds 
kort na de laatste IJstijd, toen 
vallend gesteente de afvoer van 
het smeltwater belemmerde.

Bronnen
Het meer ontvangt nu water 
vanuit onderaardse bronnen en 
de Piburger Bach en ontwatert 
via de Ötztaler Ache. Het meer, 
gelegen op een hoogte van 
914 meter (ruim honderd meter 

hoger dan het dorpscentrum 
van Oetz), meet achthonderd bij 
tweehonderdvijftig meter. Het 
meer  wordt, met uitzondering 
van een klein oevergedeelte in 
het westen, compleet door bos 
en hoge rotsen omgeven. 

Hoe naar de de Piburger See?
• Met de auto naar het dorpje 

Piburg, en vervolgens van-
af de parkeerplaats via een 
korte wandeling naar het 
meer.

• Wandelen langs en over 
de Wellerbrücke, een kort 
stukje door het bos omhoog 
klimmen en vervolgens over 
de grindweg - volg de bor-
den - naar het meer.

• Te voet is de Piburger See 
ook vanuit de dorpjes Sau-
tens, Haderlehn en Ha-bi-
chen bereikbaar.               •

De Piburger See
Voor de waterliefhebber is de Piburger See bij Oetz zeker  een aanrader. 
Mooi in het landschap gelegen nodigt het de bezoekers van het Ötztal uit 
om De Piburger See te gaan bezoeken. 

De Top Mountain 
Star: 

adembenemend!
Een adembenemende attrac-
tie is de Top Mountain Star in 
Hochgurgl. Hier steken glin-
sterende sneeuwkristallen en 
fonkelende Swarovski-kristal-
len elkaar naar de kroon en 
is het genieten geblazen van 
een adembenemend uitzicht 
over de omliggende bergen. 
De Top Mountain Star is een 
van de meest fascinerende 
panoramaplatformen van  de 
Alpen. 
Op de Wurmkogl in Hochgurgl 
op 3.080 m biedt deze exclu-
sieve zaak met panoramabar 
en terras volledig rondom een 
fantastisch uitzicht over de 
Ötztaler Alpen en in zuidelijke 
richting over de beroemde 
Dolomieten. 
Direct naast de uitgang van 
de stoeltjeslift voor vier perso-
nen Top Wurmkogl II leidt een 
grote trap over de steile kam 

omhoog naar het bijzondere 
bouwwerk. In het restaurant is 
er een glinsterende sterrenbar 
en de streekgerechten smaken 
er super.

Wandelgebied
De Top Mountain Star is zowel 
in de zomer als in de winter 
een trekpleister voor mensen 
die houden van vergezichten 
en graag op grote hoogte ver-
toeven. In de zomer kan je van 
hieruit in slechts een kwartier 
de Wurmkogel beklimmen. 
Je kan er smullen van een lek-
ker ijsje met zicht op de glet-
sjer. Wat wil je nog meer… ■

Informatie:
Bergbahnen
Obergurgl/Hochgurgl
Gurglerstraße 93 
6456 Obergurgl, Austria
www.obergurgl.com (Engels)
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Net zoals de wagens van de 
ANWB in Nederland en de we-
genwacht in België een bekende 
verschijning zijn, kunnen ze er in 
Oostenrijk en in ook  het Ötztal 
natuurlijk qua herkenning ook 
wel wat van. In 2016 werden  
in Tirol de wagens en heliko-
pters van de ÖAMTC zo rond de  
69.000 keer ingezet. De drukste 
maand was januari met. Zwakke, 

lege of kapotte accu’s van auto’s 
waren tijdens de wintermaand 
de hoofdoorzaak voor de inzet 
van de liefkozend genoemde 
“Gelbe Engel” van de ÖAMTC.

De ÖAMTC helikoptervloot
Een bekende verschijning in het 
luchtruim  boven het Ötztal is de 
al even felgekleurde Christopho-
rus- Helikopter. In het voorjaar 

van 2016 vertrok de helikopter 
bijna 3000 keer naar een plaats 
in Tirol om daar hulp te bieden.  
In de meeste gevallen was de 
vertrekplaats van de Christo-
phorus 4 Kitbühel. Vooral spor-
tongevallen. Wat cijfers over de 
patiënten die werden geholpen. 
Uit Oostenrijk zelf de meeste. De 
tweede plaats in aantallen was 
voor  Duitsland.                                 ■

De gele engel in de bergen als redder in de nood
“365 dagen in het jaar op de wegen en in de lucht”

De vrouwensteen in Längenfeld 

Tussen Kropfbühel en Unterastlen - ook wel “Im 
Stinker” genoemd – woonden vroeger wilde 
vrouwen.  Ze  hadden daar een hol gegraven 
waarin ze vertoefden. Interessanter was een steen 
waarop ze zich vertoonden. Vandaar dan ook de 
naam vrouwensteen. De lokale inwoners zagen ze 
daar op afstand  vaak op zitten als ze hun blonde 
haren kamden en mooie liederen zongen. Als echter 
iemand te dicht bij hen in de buurt kwam, trokken 
de schuwe dames zich snel  in hun hol terug. 
Volgens de overleveringen zouden zich  tussen 
Franzenhaus bij Huben en Plategg ook zulke wilde 
dames moeten hebben gehuisvest. 
Goed uitkijken dus.

(Bron: Stippler)

Sagen en mythen uit het ÖtztalVeiligheidstips bij het bergwandelen
De belangrijkste alarmnummer voor een alpine ongeval zijn:

140 Alpine Alarm
144 Reddingsalarm
112 Euro-Alarm

Begin de melding met de belangrijkste inlichtingen, indien daarna de verbinding onderbroken 
wordt, kan de reddingsactie desondanks gestart worden:
WAT is er gebeurd? (in een kloof gevallen, van de berg gevallen, …)
WAAR ligt de plaats van het ongeluk? (Plaatsnaam/-beschrijving, hoogte, eventueel GPS-coördina-
ten)
HOE is de toestand van de geblesseerde? (bewusteloos, zwaar gewond…)
Noem het telefoonnummer en blijf telefonisch bereikbaar totdat de reddingswerkers ter plaatse ko-
men aankomen, zodat het coördinatiecentrum of de helikopter kunnen terugbellen. Opgepast: in 
geen geval ophangen en absoluut de aanwijzingen van het coördinatiecentrum vlgen. Uitsluitend 
het coördinatiecentrum kan het gesprek beëindigen! Bovendien kan het belangrijke adviezen voor 
de verzorging van de geblesseerde geven.

Bewegwijzering in Tirol

Om ervoor te zorgen dat wan-
delaars de weg niet kwijtraken 
en altijd weten waar ze zijn, zijn 
er in Tirol duidelijk herkenbare 
wegwijzers aangebracht. 

Gletsjers
Voor minder ervaren wandelaars 
wordt voor toeren door hoog-
gebergte of over gletsjers een 
berggids aanbevolen.
Gletsjers moeten met een 
touw en in een groep worden 
overgestoken. Voor u op weg 
gaat, dient u de bestemming 
van de tocht en het verwachte 
tijdstip van terugkomst in uw 
accommodatie te melden of te 
noteren. Wandel niet te snel, 
las regelmatig pauzes in en zorg 
dat u voldoende drinkt.

Wandelwegen 
Voor wandelingen door de be-
bouwde kom en door het bos 
is geen ervaring of bijzondere 
uitrusting noodzakelijk.

Bergwegen 
Voor wandelingen boven de 
boomgrens is alpiene basisken-
nis vereist. De bergpaden zijn 
naar moeilijkheidsgraad onder-
verdeeld in rood gemarkeerde 
en zwart gemarkeerde routes.  

Rode bergwegen 
Rode routes zijn middelzware 
bergwegen! Ze zijn gemarkeerd, 
doorgaans smal, vaak steil en 
deels geëxponeerd. Ervaring 
noodzakelijk, vooral bij slecht 
weer! Deze wegen hebben 
deels korte, gezekerde klimpas-
sages, waar de handen moeten 

worden gebruikt. Deze wegen 
zijn alleen aan te raden voor 
tredzekere, ervaren  wandelaars 
met een goede conditie en een 
passende berguitrusting.

Zwarte bergwegen 
Zwarte routes zijn zware berg-
wegen! Ze zijn gemarkeerd, 
smal, uitsluitend of grotendeels 
zeer steil en vaak geëxponeerd 
en ze kunnen bij slecht weer 
gevaarlijk zijn. 
Bij deze wegen komen vaak 
langere, gezekerde klimpas-
sages voor. Vereisten aan de 
wandelaar: alpiene ervaring, 
zeer goede conditie, absoluut 
tredzeker en vrij van hoogte-
vrees. Passende berguitrusting 
is noodzakelijk. Ook de zoge-
naamde klettersteige behoren 
tot de zwarte bergroutes.
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Berg- of almhutten . . 
Wat is het verschil?

Berghutten 
Berghuttenn zijn eigendom van 
bergsportverenigingen en ge-
bouwd als schuil- en standplaats 
voor alpinisten. De nieuwe hut-
ten zijn vaak comfortabel met 
douches en slaapvertrekken voor 
twee, vier of zes personen. In de 
authentieke hutten - die zijn het 
leukst - overheerst nog altijd de 
eenvoud. Zo wordt er geslapen 
in een Matrazenlager, een soort 
slaapzaal met één lang matras 
voor tien tot dertig personen. 
Wassen doe je buiten aan de 
kraan of in het gunstigste geval 
boven de wastafel. 
Ondanks het toenemend aantal 

wandelaars dat een tocht van 
hut naar hut maakt, is de sfeer 
extra sportief door de aanwe-
zigheid van fanatieke alpinisten 
en sportklimmers. Veel berghut-
ten staan wat hoger; vanaf zo'n 
2000 meter. Berghutten in de 
omgeving van Längenfeld zijn: 

Amberger Hütte
Seestraße 10
6450 Sölden
T: +43 (0) 5254 30354

Winnebachseehütte
Gries 30
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 5197

Almhutten 
Almhutten staan gemiddeld iets 
lager, op de alm waar 's zomers 
de koeien lopen. De hutten wor-
den bewoond door boerenfami-
lies die van mei tot september 
met hun vee boven blijven zodat 
het gras in het dal ongestoord 
kan groeien als wintervoorraad. 
Op de soms eeuwenoude berg-
boerderijen wordt op de eerste 
plaats hard gewerkt. Om wat 
bij te verdienen hebben veel al-
men een terras en gastenverblijf. 
Verwacht ook hier geen luxe als 
douches, privé-slaapkamers 
(altijd van te voren bellen!) en onbe-
perkt elektriciteit. 
De exclusiviteit van een almhut 
zit 'm in het feit dat je even gast 
bent in het leven van de boer en 
boerin, die vaak producten van 
eigen huis op tafel zetten. In de 
omgeving zijn de volgende al-
men te vinden. 

Breitlehnalm
Bruggen 42
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 664 2053 326

Polltal Alm
T: +43 (0) 664 7622 157

Brand Alm
Brand
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 5283 

Innerbergalm
Unterried 38a
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 5988

Stabelealm
Unterlängenfeld 9
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 6312

Polles Alm
Tumpen 40
6441 Umhausen
T: +43 (0) 664 1547 867

Sulztalalm
Astlehn 232
6444 Längenfeld

Wurzbergalm
Unterried 69
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 664 9858 307

Wiesle
Wiesle 72
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 6282

Nissl Alm
Lehnerau 332
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 676 5618 561

Alpengasthof am Feuerstein
Huben 240
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 20120             ■

Deze zomer valt er in het hart 
van de Alpen nog meer te wan-
delen en te ontdekken. Nieuwe 
routes leiden over bruggen, 
vlonders en wandelpaden naar 
sublieme uitzichten, verborgen 
plekjes en spannende avon-
turen. Dat maakt de zomer in 
Tirol nog leuker en afwisselen-

der. Vanaf medio 2014 werd 
de tot dat moment toe langste 
hangbrug ter wereld (403 me-
ter)  voor voetgangers in Reutte 
in gebruik genomen.  Zij ver-
bindt de ruïne Ehrenberg met 
Fort Claudia. Deze oversteek 
‘door de lucht’ heet Highline 
179  en heeft zijn naam te 

danken aan de voor uitstapjes 
zo geliefde route B179 over de 
Fernpas. Iedereen, die onlangs 
op de B179 bij Reutte onderweg 
was, heeft ongetwijfeld vastge-
steld dat in duizelingwekkende 
hoogte een kabelhangbrug het 
dal overspant en aldus de Ruïne 
Ehrenberg met Fort Claudia ver-

bindt. De voetgangershangbrug 
draagt de naam “highline179”. 
Met deze naam moet de over-
steek hoog in de lucht van de, 
tot ver buiten de grenzen van 
Tirol vermaarde, Fernpasstraat 
B179 tot uitdrukking komen. 

Museum 
Voor al degenen, voor wie al-
leen de aanblik van de brug al 
volstaat, biedt bij de hermitage 
Restaurant Klause de mogelijk-
heid om aan te leggen. Bo-
vendien kunt u het museum 
Burgenwelt Ehrenberg of de 
nieuwe natuurtentoonstelling – 
“De laatste wilde” – bezoeken.

Technische gegevens:
● Hoogte van de brug:
114,60 meter
● Lengte van de brug:406 meter
● Breedte voetpad: 1,2 meter
● De brug wordt gedragen: 
door 4 draagkabels met elk een 
diameter van 60 mm
● Veiligheid: 8 Rotsankers van 
17 meter in de bodem gezet
● Eigen gewicht: 70 ton          ■

De Highline 179 in Reutte
Eén van de langste hangbruggen ter wereld

Media
in het Ötztal

20 augustus Ho-
choetz
Fest am Berg 
20 augustus Län-
genfeld
Mundart
22 augustus Län-
genfeld - Oetz
Tiroler avond

24 augustus Län-
genfeld - Oetz
Muziekconcert
26 augustus Pibur-
ger See
Muziekconcert
26 - 27  augustus
Ötztaler Rad-
marathon
29 augustus Län-
genfeld -Oetz
Tiroleravond
31 ugustus 
Längenfeld - Oetz
Muziekconcert

UIT
in het Ötztal

 Augustus

Kijk ook op de borden
in de dorpen
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Adelaars, valken, gieren en bui-
zerds. Deze roofvogels behoren 
tot de fascinerende heersers van 
het luchtruim. Om ze in de 
vrije natuur goed te kunnen zien, 
heb je een flink sterke verrekijker 
nodig. Dat is in het Ötztal niet 
meer nodig.  
Vanaf de zomer van 2015 zijn na-
melijk de elegante vliegkunsten 
van deze roofvogels van dichtbij 

te bewonderen in het Greifvo-
gelpark Umhausen. Vanuit het 
300 zitplaatsen tellende open-
luchttheater hebben de jonge 
en oude  bezoekers een perfect 
zicht op de spectaculaire roofvo-
gelshow. Op het 5.000 vierkante 
meter grote terrein is tevens een 
natuurpad en een valkeniershop 
te vinden. Het vogelpark bevindt 
zich direct naast het Ötzi-dorp 

waar het leven van de mensen 
uit de steentijd centraal staat en 
ligt in Umhausen, aan de voet 
van de Stuibenfalls. Ook een ju-
weeltje voor een uitstapje.

Greifvogelpark Umhausen
Am Tauferberg 8 
6441 Umhausen
Telefoon: +43 5255 5002 220 
Website:www.greifvogelpark.at ■

Greifvogelpark Umhausen

Dit om de winter door te bren-
gen in de stallen van de boer-
derij. Wanneer het vee zonder 
dodelijke ongevallen terugkeert 
in het dal wordt dat op een spe-
ciale manier gevierd. De koeien 
worden versierd, en men orga-
niseert dansevenementen met 
muziek.
Voor de traditionele hoofdtooi 
van de dieren wordt Alpine Rose 
of grenen gebruikt, en de zilver-
distel en zijden bloemen. Een 
speciale rol is weggelegd voor 
de zogenaamde Kranzkuh. Ze 
krijgt een bijzonder opzichtige 

hoofdtooi. Vanaf de berg op de 
weg naar de lokale stallen leidt  
de Kranzkuh traditioneel de 
kudde. De krans is gemaakt met 
veel liefde van takjes, bloemen, 
grassen en strips in de vorm van 
een kroon. Hij heeft meestal een 
kruis, dit is om te bedelen voor 
de bescherming van de hemel, 
en een spiegel en klokken om 
boze geesten af te weren. 
Medio september is in veel plaat-
sen de Almabtrieb uitgegroeid 
tot een  beroemde attractie die 
door veel toeristen wordt beke-
ken.                                         ■

Almabtriebfeste in Oostenrijk
Een kleurrijk spektakel vindt in het najaar in het Ötztal plaats 

wanneer de overdracht van vee uit de alpenweiden naar het dal terugkeert.

Geschiedenis van het Ötztal in een 
notendop

● Rond 3300 voor Christus sterft “Ötzi” in de buurt van  

Hauslabjoch.

● In 1612 brandt het hele dorp Oetz af.

● In 1655 wordt in Gries in het Sulztal de eerste kerk ge-

bouwd.

● In 1683 schrijft Johan Kuen uit Längenfeld zijn eerste be-

richt over de schade door wateroverlast in het Ötztal.

● In 1802 vernietigt een lawine de kerk van Vent. Alleen de 

toren blijft behouden.

● In 1836 wordt Sautens van Oetz  gescheiden en wordt een 

zelfstandige gemeente.

● In 1848 beklommen de gebroeders Klotz uit Rofen als eerst 

de Wildspitze.

● In 1865 bereiken Cyprian Granbichler en Franz Senn als 

eerste de Vernagtspitze (3.528 meter), de Finailspitze (3.510 

meter) en de Kreuzspitze (3.454 meter).

● In 1890 brengt een Amerikaanse toerist de eerste ski’s mee 

naar het Innerötztal.

● In 1893 wordt het Kurbad van Längenfeld geopend.

● In 1948 wordt de stoeltjeslift van Sölden naar Hochsölden 

geopend. Destijds de langste stoeltjeslift van Oostenrijk.

● In 1971 werd met de aanleg van de Gletscher-straat naar 

de Rettenbachferner de mogelijkheid geschapen om ook ’s 

zomers te kunnen skiën.

● In 1991 wordt door een Duits echtpaar op vakantie bij 

de Similaun gletsjer op een hoogte van 3.210 meter “Ötzi” 

gevonden.

● In 2000 wordt het Ötzidorp in Umhausen geopend.

● In 2004 wederom twee officiële openingen. Het Aqua 

Dome in Längenfeld en het Turmuseum in Oetz.

● In 2014 verschijnt de eerste Nederlandstalige krant over het 

Ötztal. 
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Hoe kan een dal zich door de eeuwen 
heen ontwikkelen. Een mooi voorbeeld 
daarvan is het Ötztal. Dat ontwikkelde 
zich van wat oneerbiedig geformuleerd 
van  “boerendal” naar “toeristendal”.
In het begin van de 19e eeuw was een 
reis door het Ötztal geen sinecure. Pas-
santen en inwoners van het dal konden 
slechts te voet of met een kar over de 
paden trekken. Echt fatsoenlijke wegen 
waren er nog niet. Moedige wandelaars 
hebben echter de vallei verkend en leg-
den hun indrukken vast in reisverhalen 
en schilderijen. 
Een voorbeeld hiervan Heinrich Wenzel 
die in 1837 door de vallei dwaalde. Hij 
schreef: “ Er is in Tirol geen dal dat te 
vergelijken  is met de wildheid en gran-
deur van het Ötztal…” 
Een bijzondere geschiedkundige gebeur-
tenis van groot belang bracht het Ötztal 
in juli 1846 op ieders lippen. Het was het 
bezoek van de aartshertog Johann van 
het Ötztal. Het doel was een eerste be-
zoek aan de Vernagtferner. Wetenschap-
pers hadden interesse dat in het  grillige 
gedrag van deze gletsjer. 
Voor de oudere inwoners van het dal 
waren de levensomstandigheden wat 
minder idyllisch.  Vanwege de schamele 
inkomsten uit de landbouw werd voor 
het dorp Obergurgl een maximaal aan-
tal inwoners opgelegd…  Om die reden 
vond er dan  geen huwelijk  plaats in 
het bergdorp in de periode 1830-1850. 

In 1910 woonde slechts 39 mensen in 
Obergurgl. Na het begin van het alpinis-
me ging het bergdorp echter weer in de 
vaart der volkeren vooruit.. 

De eerste toeristen 
Clemens Franz X. Graaf von West-
phalen was in 1867 één van de eerste 
“toeristen” in Oetz. Hij verwoordde zijn 
geslaagde bezoek aan Oetz en de regio 
als volgt: “Het bezoek heeft me verwon-
derd. Zowel de regio als de bevolking 
hebben indruk op mij gemaakt.  Uw 
plaats zou ik  mijn vrienden aanraden  als 
klimatologisch uitstekend en  als schilder-
achtige badplaats. “ Zo ontwikkelde Ötz 
de vroegste centrum voor de zomer in 
Tirol en heet het Meran van Noord-Tirol. 

Kurhaus Längenfeld
De inwoners van Längenfeld herkende 
al vroeg de rustgevende en helende 
werking van de zwavelbronnen. Ze za-
gen het als een uitdaging om  gebruik 
makend van de bronnen  meer toeristen 
naar de plaats te trekken.  In 1893 wordt 
hiervoor dan ook een statige Kurhaus 
gebouwd.  In de “Gids voor Längenfeld 
in het Ötztal en omgeving” uit 1903 
wordt uitdrukkelijk op gewezen dat de 
spa “niet voor de zieken” was. Daarom 
wilden ze de baden voor Health zien als 
een preventieve maatregel, of hooguit 
als een behandeling voor mensen die 
herstellen van ziekte. Commercieel gezi-

en ook niet helemaal dom natuurlijk. 
De dichter Christian Morgenstern, die in 
juli 1906 in Längenfeld vertoeft, is ook 
onder de indruk van de plaats: ‘Ja, Län-
genfeld  is echt heel, heel mooi, het be-
ste.  Het mooiste is het wijde uitzicht op 
de groene vallei. Je hart gaat er sneller 
van pompen zo indrukwekkend! “ 
 
Ötztal Bahnhof
Een belangrijke mijlpaal in de ontwikke-
ling van het Ötztal was - in aanvulling 
op de realisatie van de Arlberg spoorlijn 
(Ötztal-Bahnhof) - in het bijzonder de 
uitbreiding van de weg naar Sölden in de 
jaren 1898 tot 1903. Vandaag de dag, 
bijna niet te geloven:  Voor de route van 
Ötztal Bahnhof op de paardenpostwagen 
naar Sölden moest met een reistijd van 
negen uur incalculeren. Wie  in 1929 aan 
met de auto het Ötztal in wilde, moest  
tol betalen en moest een maximum snel-
heid van 25 km per uur aanhouden. De 
reis naar Sölden duurde dan 2,5 uur. 
In het midden van de jaren 30 van de 
vorige eeuw  kreeg Obergurgl een fatso-
enlijke verbinding. Tot die tijd werden de 
gasten  met lastdieren vervoerd. Motor-
fietsen mochten alleen met toestemming 
van de Tirol “Landesregierung” door het 
dal rijden. 

Obergurgl op de wereldkaart 
Met de spectaculaire ballonlanding van 
ontdekkingsreiziger Auguste Piccard 

op de Gurgl Ferner  in mei 1931 kreeg 
Obergurgl internationale bekendheid.  
Een ander markant feit.  Volgens een 
overlevering zou  een Amerikaan aan het 
begin van de 20e eeuw de eerste ski’s 
naar het Ötztal hebben gebracht.  De in-
woners (“Einheimischen”) van  Obergur-
gl  zouden gekscherend hebben gezegd: 
“Er is een dwaas tot ons gekomen met 
planken onder zijn voeten”. De nieuws-
gierigheid van de lokale bevolking kreeg 
echter  de overhand  en in 1949 werd 
de bouw van de eerste skilift in 1949 in 
Obergurgl gebouwd. De basis voor de 
verdere ontwikkeling van het bergdorp 
als toekomstige wintersportbestemming. 
 
Cijfers uit heden en verleden 
Om de snelle ontwikkeling van het Ötztal 
te illustreren als uitsmijter wat cijfers van 
het verleden en het heden. In 1903 wa-
ren er 25 herbergen met 1012 bedden 
en 172 particuliere accommodaties in het 
hele vallei. Het aantal gasten in totaal 
11.383 mensen. Voor Sölden zijn 88.000 
overnachtingen opgenomen  in de stati-
stieken van 1930. Deze cijfers worden nu 
overschreden in alle categorieën. In het 
winterseizoen 2014/2015 waren alleen 
de plaatsen Sölden, Obergurgl-Hochgur-
gl, Längenfeld, Umhausen, Sautens en 
Haiming al goed voor een totaal van 2,8 
miljoen overnachtingen.                        ■ 

Gudrun Praxmarer

De ontwikkeling van het Ötztal door de jaren heen

Van boerendal naar toeristendal
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Wandelbus Längenfeld - Gries (dagelijks)
Kaartjes bij het VVV kantoor van Längenfeld en Gries 
verkrijgbaar.

Wandelbus Ötztal
Dagelijks wandelbus Umhausen – Niederthai
Dagelijks wandelbus Sölden-Windachtal

Huttentaxi’s (1 keer per dag)
Dinsdag: Umhausen - Hintere Fundusalm
Woensdag: Längenfeld - Wurzbergalm - Stabelealm - 
Innerbergalm
Donderdag: Oetz - Gehsteigalm - Armelenhütte

Lijndienst Imst - Ötztal - Längenfeld - Obergurgl - Vent
Wijzigingen voorbehouden

Een ideale manier om goedkoop het Ötztal te verkennen, 
is mogelijk met de Ötztal Card 2017. 

U kunt na aanschaf van de  kaart veel besparen op de kosten 
en in veel gevallen zelfs gratis gebruik maken van voorzieningen 
zoals kabelbanen en liften. Maar dat is nog niet alles. U kunt 
kosteloos gebruik maken van alle openbare bussen van Haiming 
tot Obergurgl of de wandelbussen Umhausen-Niederthai en 
Längenfeld-Gries. Houders van een card krijgen korting op het 
vervoer met huttentaxi’s.  
Bij de lokale VVV’s zijn informatieboekje met alle kortingen over 
de kaarten te verkrijgen. Veel plezier met de Ötztal Card. 
Voor meer info zie ook www.oetztalcard.oetztal.com.

Ötztal Card 2017

Wandelbussen en 
huttentaxi's

Het Ötztal loopt in noord-zuidelijke richting en is met zijn 65 km lengte het langste zijdal van het In-
ndal. Het dal scheidt de Stubaier Alpen in het oosten van de Ötztaler Alpen in het westen. De naam 
van het Ötztal is ontstaan nadat Oetz als hulprechtbank van het dal werd aangewezen. Ongeveer 45 
km ten westen van Innsbruck mondt de Ötztaler Ache op een hoogte van 670 m boven zeeniveau uit 
in de Inn, in een berglawinelandschap van de Tschirgant tussen Haiming en Roppen. Het dorpsdeel 
Ötztal-Bahnhof van de gemeente Haiming ontstond bij de aanleg van de Arlbergspoor-lijn en vormt de 
ingang van het dal.
Van noord naar zuid zijn verschillende terrassen aanwezig, waarin het landschap en het klimaat varieert 
van uitgestrekte boomgaarden en graanvelden aan de ingang van het dal tot uitgestrekte gletsjervlak-
ten diep in het dal. In de dalterrassen, die door kloven en vernauwingen van elkaar gescheiden zijn, 
strekken zich de dalbekkens van Oetz, Umhausen, Längenfeld, Sölden en Zwieselstein uit.
 Bij Zwieselstein splitst (Duits: zwieselt) het hoofddal zich in het Gurgltal en het Ventertal. In het Gurgl-
tal mondt het Timmelstal uit, waarin zich Timmelsjoch, de bergpas richting Meran (Italiaans: Merano) 
in Zuid-Tirol, bevindt. De terrassen ontstonden in het buitenste en middelste deel van het dal door 
berglawines, waardoor steenmassa’s de Ötztaler Ache steeds opnieuw dwongen een ander stroombed 
te zoeken. Ter hoogte van Längenfeld takt nog het Sulztal af, waarin het dorp Gries im Sulztal gelegen 
is. Slechts ongeveer 7% van het gehele Ötztal wordt bewoond.                                                          ■

 De gletsjers in het Ötztal

De edelweiss (Leontopodium 
alpinum) is een plant uit de 
composietenfamilie(Asteraceae) 
en is afkomstig uit hooggeberg-
ten van Azië[1]. De soort komt in 
Europa voor in de Alpen, Jura, 
Karpaten, noordelijke Balkan, 
noordelijke Apennijnen en in de 
Pyreneeën.
De edelweiss is winterhard en 
de bloeitijd is van juni tot augus-
tus. Ze worden ongeveer 20 cm 
hoog. Het zijn witviltig behaarde 
planten met bloemhoofdjes in 
groepen omgeven door een 
sierlijke ster van witviltige blaad-
jes. De bloemkorfjeszijn heel 
klein en hoewel ze in een soort 
scherm samengedrongen zijn, 
vallen ze pas op door de krans 

van schutbladen. Ze doen het 
prima als rotsplantjes. Ze heb-
ben het graag droog en zonnig 
en houden van een kalkhou-
dende schrale grond. Edelweiss 
wordt traditioneel gebruikt in 
volksgeneeskunde als remedie 
tegen buik- en ademhalingsziek-
ten. De populaire bloemen wer-
den verzameld door toeristen en 
zijn daardoor bijna uitgeroeid en 
nu in vele streken beschermd. 
Ze bevinden zich in bijna ontoe-
gankelijke rotsgebergten en zijn 
ook speciaal aan deze vijandige 
omgeving aangepast. Om deze 
reden werden ze populair bij 
toeristen en bergbeklimmers 
als ‘trofee’ ten teken dat men 
een zeer uitdagende klim had 

ondernomen. De bloemetjes zijn 
hierdoor nog zeldzamer gewor-
den.
Vermeerdering kan gemakke-
lijk door zaaien in februari tot 
maart in potten, of door scheu-
ten. Edelweiss wordt dan ook 
op vrij grote schaal gekweekt, 
onder andere in Nederland. 
De edelweiss is dus weliswaar 
in het wild een bijzondere en 
zeldzame bloem, maar het is 
niet nodig om ontoegankelijke 
rotsgebergten te betreden om 
er één (of een hele bos) van in 
handen te krijgen.
Tegenwoordig is het in het wild 
plukken of uitgraven van edel-
weiss op straffe van een fikse 
boete verboden.                     ■

 Edelweiss
Sierlijke ster van witte blaadjes
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In Oostenrijk vindt men on-
geveer 2 miljard sparren, 130 
miljoen lariksen en 195 miljoen 
grove dennen. Het larikshout 
gaat wat langer mee, en het 
dennenhout kan goed de kli-
maatswisselingen verwerken. 
Ook hout komt weer meer in 
de belangstelling terug, men 
ontdekt weer meer het mooie 
en karaktervolle van dit natuur-
product. 
Ook houtsnijwerk neemt in 
Oostenrijk een grote plaats in. 
Men gebruikt hiervoor onder 
andere lindenhout wat zacht 
en goed bewerkbaar is. Voor 

buiten dient men dit wel te im-
pregneren. In kerken, woningen 
en hotels, maar ook buiten bij 
woningen zie je veel houtsnij-
werk. Oostenrijkers die voor het 
merendeel Rooms-Katholiek zijn 
hebben vaak een Christusbeeld 
in hun woning. 

Houtsnijwerk Tischlerei Josef
Een mooie winkel waar u mooi 
souvenirs op het gebied van 
houtsnijwerk kunt kopen, is 
Tischlerei Josef In Längenfeld. 
Wat heeft deze zaak te bieden?
● Exclusieve kerststalletjes
● Kerstfiguren van Angela Tripi

● 240 m² tentoonstellingsruimte 
● Ruime keuze uit vele verschil-
lende kerstfiguren
● Souvenirs en geschenken voor 
iedere gelegenheid

Openingstijden
Maandag – vrijdag  9.00 – 
18.00 uur
Zaterdag 9.00 – 15.00 uur

Holzschnitzerei – Tischlerei 
Josef Neurauter
Runhof 175 Längenfeld
Telefoon  +43 (0) 5253 5382
E-mail: info@schnitzerei.com
Website: www.schnitzerei.com ■

De Stuibenfall is bij zowat iedereen die het Ötztal bezoekt als hoog-
ste waterval wel bekend. Een andere niet te versmaden waterval 
mag toch ook zeker de Lehner waterval worden genoemd met 
een toch ook wel indrukwekkende hoogte. Vanaf het vertrekpunt 
het  „Ötztaler Heimat- und Freilichtmuseum“ loop je in een goed 
af te leggen route naar de waterval. Het laatste stuk bestaat voor 
een gedeelte uit trappen. Die voeren de wandelaars naar een klein 
plateau waar je ook rustig kunt gaan zitten op één van de banken. 
Vanaf die plaats kun je de kracht van het water duidelijk zien. Het 
water gutst maar liefst 60 meter naar beneden  over de rotswand. 
De watergekoelde lucht en wolk van kleine water druppels zorgen 
met name in de zomer op een warme dag voor een welverdiende 
verkoeling. Leuke tocht voor  jong en oud.                                    ■

Het Ötztal in vogelvlucht

● In het Ötztal bevinden zich 100 almen en hutten

● Aantal km gemarkeerde en onderhouden wandelpaden                    
   is 1600 km

● De Ötztaler Alpen tellen 250 toppen met een hoogte   
   van 3000 meter

● 60 toppen van deze bergen zijn  hoger dan 3400 meter

● De hoogste berg is de Wildspitze - 3774 meter

● Het hoogst bewoonde kerkdorp is Obergurgl

● De grootste waterval is de Stuibenfall met 159 meter

● In de zomer zijn er 11 kabelbanen geopend

● In Oetz een prachtig Park voor de Kids

● Het Ötztal is het langste zijdal van Tirol met een lengte  
   van 67 kilometer

● Het Ötztaler dialect is sinds 2010 Cultureel   
   Werelderfgoed

● Het Ötztal kent vele tradities: denk aan de processies,  
   klederdracht,

● De Piburger See is de warmste van Tirol

● De Ötztal-trek is een must voor sportieve gasten

● GPS wandelroutes zijn beschikbaar

● Voor kunstliefhebbers: de Ötztaler Sagenweg in Huben

● Het Ötztal heeft 1600 kilometer aan gemarkeerde  
   wandelroutes

● Met de Ötztal Card kunt u goedkoop het dal verkennen

Hout en houtsnijwerk

 Lehner waterval

Maak je tijdens je vakantie ook 
mooie foto's in het Ötztal en wil 
je die met anderen delen.  Dan 
adviseren we je om deel uit te 
gaan maken van de fotogroep 
Toerist in het Ötztal.  Plaats je fo-
to’s en/ of video’s van het Ötztal 
die door iedereen rechtenvrij en 
kosteloos te gebruiken zijn. 

Hoe meedoen? 
Onderneem de volgende stap-
pen:
1. Meld je via Facebook als 
vriend aan voor de aan de foto-

groep Toerist in het Oetztal.
2. De redactie voegt je vervol-
gens toe aan de aan de foto-
groep Toerist in het Oetztal. Je 
krijgt bericht wanneer dit is ge-
beurd.
3.  Je kunt dan foto’s  in de 
groep gaan plaatsen. Let op! Bij 
voorkeur bestanden van 1mb of 
hoger per foto  i.v.m. gebruik 
van foto’s voor bijvoorbeeld een 
drukker.
4. Zet bij de foto’s naam van 
fotograaf en korte beschrijving 
waar gemaakt. Leuk voor de fo-

tograaf en info kunnen mensen 
gebruiken.
5. We houden ons het recht voor 
om aanstootgevende foto’s uit 
het bestand te verwijderen, maar 
gaan er vanuit dat dit niet nodig 
zal zijn!  Door foto’s in de groep 
te plaatsen geef je toestemming 
om deze te mogen gebruiken 
door derden. Op dit moment zijn 
al honderden foto’s opgenomen 
in de fotogroep. Succes bij het 
fotograferen. En je doet toch                                       
ook mee aan de fotowedstrijd!  
Zie ook het voorwoord.           ■

 Word lid van de 
fotogroep Toerist in het Ötztal!
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 FORELLENTEICH LÄNGENFELD

De Dijk in Volendam mag dan 
zeer beroemd zijn om zijn 
toeristische waarde en plaats 
om een lekkere vis te scoren; 
Längenfeld mag zich roemen 
op de "Forellenteich". Een iet 
wat kleine maar niet minder 
aantrekkelijke variant van een 
plaats om lekkere vis te  eten 
en/of te vangen ligt langs de 
Ötztaler Ache tussen Längenfeld 
en Huben. Gastheer Hans Jorg 
en gastvrouw Manuela staan er 
voor u klaar.

Prachtig uitzicht
Midden in de natuur tussen het 
hout met een mooi uitzicht roept  
de "Forellenteich Längenfeld-

Gottsgut" als het ware om zijn 
gasten.  Een informeel mooi punt 
waar de plaatselijke inwoners 
ook graag even langs wippen 
om  aan de stamtafel wat te 
kletsen en wat te drinken. 

Rust
De plek straalt een hoge dosis 
rust uit. Wie wil, kan hier zonder 
een visvergunning in het nabij 
gelegen meertje gaan vissen op 
forel. Kinderen kunnen dat onder 
begeleiding ook gaan doen. 
De kosten voor een kilo zelf 
gevangen forel zijn betaalbaar. 
De gebakken vis zelf in de mooie 
houten "Laube" laten serveren is 
ook niet gek. 

Grillfeest 
In overleg  is het mogelijk om  
ter plaatse een grillfeest te 
reserveren.  Een andere optie  
is zelf de vis halen en die op de 
camping of in het appartement 
te bakken .  

Recept
Naast het bericht staat een 
recept om deze lekkernij, die 
ook in diverse lokale restaurants 
wordt opgediend, te kunnen 
gaan bereiden.

Fischerteich Längenfeld
Gottsgut 77B
6444 Längenfeld
Telefoon: +43 (0)664-9226670 ■

Recept voor het bereiden van 
forellen
• 4 forellen 
• 4 mespuntjes peper en zout 
• 1 bosje peterselie
• Margarine
• 1 deciliter witte wijn
De bereiding van de forel: 
Begin met het afspoelen van de 
forellen goed af met water. Vul 
vervolgens de buik van de forel 
met zout, grof gemalen peper en 
grof gehakte peterselie. De buik 
afsluiten met een houten cock-
tailprikker. Bak nu de gevulde 
forel in ruim boter om en om in 
ongeveer 2 minuten per kant. 
De  forel kan in een ovenschaal 
worden gelegd en voeg witte 
wijn toe. Laat de forel ongeveer 
6 minuten grillen onder een hete 
grill. Indien nodig kunt u de tijd 
onder de grill verlengen met 6 
minuten. Daarvoor moet u wel 
een stukje aluminiumfolie op de 
forel leggen. Eet smakelijk!        ■

1 september Huben - 
Sautens
Muziekconcert
2 september
Ötztaler Bahnhof
Herfstfeest
3 september Umhau-
sen 
Muziekconcert
3 september Oetz 
Kerkdag
5 september Längen-
feld - Sautens
Tiroleravond
6 september Sölden
Muziekconcert
8 september Huben
Muziekconcert
9 september
Längenfeld-Huben
Nockalm Quintett
Open Air

9 september
Huben
Concert van de 
muziekkapel
9 tot 14 september
Oetz
Theatervoorstelling
10 september Oetz
Oktoberfeest
11 september
Hochoetz
Oktoberfestival
13 september
Längenfeld-Haiming
Tiroleravond
17 september
Längenfeld
Almabtrieb
20 september
Längenfeld
Tiroleravond
24 september Ötztaler 
Bahnhof
Oogstfeest

September

UIT
in het Ötztal

Kijk ook op de borden
in de dorpen

Sinds circa 200 jaren wordt hier volgens de 
Duitse zuiverheidwet en met fris bergwater 
gebrouwd. Het is niet voor niets, dat 
Starkenberg het meest bekroonde bier van 
Oostenrijk is. 
De vesting Neustarkenberg is in de 14e eeuw, 
ter bescherming van het Salvesental en de 
vroeger zeer belangrijke transportweg „via 
claudia“ van Italië naar Duitsland, gebouwd. 
De volgende ontwikkeling was de ombouw 
tot een burcht (15e eeuw) en vervolgens 
tot een echt kasteel (18e eeuw). In 
1810 is de brouwerij voor de eerste keer 
aangemeld - toen nog met Franse bezetting. 

Ondanks het feit dat er meerdere keren 
een wissel van de eigenaren heeft 
plaatsgevonden, bleef de kwaliteit van het 
gebrouwen bier steeds op niveau en kon in 
de laatste decennia nog verbeterd worden - 
de 34 gouden medailles heeft men ja niet 
voor niets gekregen. Tegenwoordig worden 
er veertien verschillende bierspecialiteiten 
aangeboden. 
Van de klassieke soorten (bijv. „Gold Lager“) 
via traditionele (bijv. „Traditions-Bier“) tot 
geheel nieuwe life-style-producten (bijv. 
„Night-live“). Extra aandacht verdient 
ook het bijzondere „Vastenavonds-bier“, 

dat speciaal voor de bekende Tarrenter 
vastenavond ontwikkeld is.

Eigen restaurant
Op Starkenberg wordt niet alleen 
bier gebrouwen. Een eigen restaurant 
(„Schlossstube“) nodigt voor gezellige 
uurtjes uit - het beste na een bezoek aan 
de brouwerij, een museumbezichtiging of 
een ontspannen wandeling rondom het 
sprookjesachtige Starkenberger meer. 
Informatie over deze mogelijkheden en/of 
een uitvoerlijke beschrijving van de brouwerij 
vindt u op: www.starkenberg.at                  ■ 

Starkenberger 
Bier uit Tiroler bergen

Eén van de hoogstgelegen brouwerijen in de wereld ligt boven de gemeente Tarrenz bei Imst
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Top 5 van onze lezers 
en volgers op Facebook 
Wat is de favoriete plaats  als zomer-
bestemming van onze lezers/volgers 
in het Ötztal? 

1. Längenfeld
2. Oetz
3. Sölden
4. Huben
5. Obergurgl

Wat is de favoriete zomertip van 
onze lezers/volgers in het Ötztal?

1. De bergen
2. Berghutten
3. Piburger See
4. Stuibenfall
5. Area 47

Een nobel destillaat en een Tiro-
ler specialiteit. Schnapsbrouwen 
is daarom een belangrijk onder-
deel van de Tiroler cultuur. In het 
hart van de Alpen kun je vanaf 
nu zelf ontdekken hoe lokaal 
fruit wordt verwerkt tot Schnaps.
In het Ötztal en Tirol vindt u tal 
van bedrijven, die zeer zorgvul-
dig en met veel liefde en tijd 
traditionele Tiroler Schnaps ma-
ken. Brouwen is een kunst. In de 
landelijke distilleerderijen wordt 
jaarlijks circa 50 miljoen kilo fruit 
verwerkt tot verschillende bran-
dewijnen. Internationale onder-

scheidingen bevestigen dat de 
Tiroler brouwerijen tot de abso-
lute wereldtop behoren. Ook ga-
sten weten de uitstekende kwali-
teit en diversiteit van smaken op 
waarde te schatten. 
Ruim 2.500 van de 4.000 Tiro-
ler brouwerijen hebben al brou-
wrecht sinds de tijd van Maria 
Theresia (18e eeuw). 
De Tiroler Schnapsroute door 
Noord- en Osttirol is in het na-
jaar van 2013 van start gegaan. 
Er zijn tal van mogelijkheden 
om de kunst van het Schnaps 
brouwen vanuit eerste hand te 

ervaren. Alle aangesloten brou-
werijen van de Tiroler Schnaps-
route voldoen aan hoge kwali-
teitsstandaarden, waarbij de be-
zoekers informatie krijgen over 
de herkomst en verwerking van 
een product en Schnaps kunnen 
proeven.
Aangezien veel distilleerderijen 
een nevenactiviteit zijn, kunnen 
sommige uitsluitend op afspraak 
worden bezocht. Ook zijn er 
brouwerijen met vaste ope-
ningstijden. Voor de proeverijen 
wordt een kleine vergoeding ge-
vraagd.                                    ■

Tiroler schnapsroute



Vrienden van de Toerist in het Ötztal


