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Aan de Lech

De meerdaagse wandeling van Tirol naar de
Allgäu staat garant voor plezierige ontmoetingen.
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Eénlange
afdaling
De Tiroler Lechweg is nagelnieuw én
de eerste langeafstandwandeling van
Europa met een kwaliteitsstempel.
Wat merkt de wandelaar daarvan?
Tekst: Noes Lautier Foto’s: Tirol Tourist Board
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at is best pittig klimmen
voor een wandeling die
van 1800 naar 800 meter
afdaalt,’’ zegt een forse
Duitser hijgend bij aankomst op de Kalvarienberg. Met een felrode
zakdoek wist hij het zweet van zijn voorhoofd. Zijn lichtvoetige vrouw heeft minder moeite met de klim. ,,Wat een uitzicht,’’ zegt ze. ,,Kijk Karl, wat mooi, de
kastelen van Ludwig II achter ons en
eindpunt Füssen vóór ons.’’
En zo is het precies. Omdat de Lechweg de rivier volgt en dus voornamelijk
door het dal loopt, gaan cultuur, de inwendige mens en wandelen hand in
hand. Daarmee is meteen voldaan aan
twee van de 23 criteria die zijn opgesteld
door de European Ramblers’ Association. Pas als aan alle criteria wordt voldaan, kan sprake zijn van toekenning
van het certiﬁcaat Leading Quality Trail.
Afzien in spartaanse berghutten en
hongerlijden bij gebrek aan winkels of
gezellige restaurants is er niet bij. Dat de
Lechweg relaxed, gemakkelijk en afwisselend is, moet ook Karl toegeven. ,,Die
korte klimmetjes duiken onverwacht op
en daar heb ik met mijn gewicht moeite
mee. Maar ach, we volgen de gemütliche
etappe-indeling, die is acht dagen. Bij de
sportliche ben je maar zes dagen onderweg. Dat is andere koek.’’
De route is uitstekend gemarkeerd, dat
is eveneens een criterium van het keurmerk. ,,Verdwalen lukt echt niet,’’ zegt
Ursula, die in Steeg woont en elke dag
met haar hond wandelt. ,,In het bos daar
bijvoorbeeld staan zo veel markeringstekens dat zelfs een slechtziende het pad
kan volgen.’’
Voor de Lechweg zijn nieuwe stukken
pad aangelegd omdat een paar goede
verbindingstukken ontbraken. Veel
Lechtalers vonden dat maar onzin. Urusla: ,,Wie neemt er nou een pad omhoog
als je via het asfalt sneller bent en niet
hoeft te stijgen?’’ Omdat duidelijk is dat
de wandelaars enthousiast zijn en het
toerisme erdoor aantrekt, zijn de Lechtalers toch tevreden. ,,Die zijn zelfs te
spreken over de nieuwe hangbrug. Het
motto van de Lechtalers is: die hebben
we toch helemaal niet nodig? Maar we
moeten niet stil blijven staan.’’
De Lech vormt een van de laatste oorspronkelijke rivierlandschappen van Europa. De Lech heette vroeger de Licca,
wat ‘de snelstromende’ betekent. Het Naturpark Tiroler Lech is onderdeel van
Natura 2000, het Europese netwerk van
beschermde gebieden. Het pad volgt de
Lech van de bron bij de Formarinsee tot
de kunstmatige waterval bij Füssen en
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Onderweg: Goed eten en drinken, genoeg tijd voor ontspanning en een
duidelijke bewegwijzering: stuk voor stuk sterke punten van deze langeafstandswandeling.

loopt dus van het Oostenrijkse Tirol
naar de Duitse Allgäu.
De 200 meter lange hangbrug uit 2011
die het Höhenbachtal overspant, is al
van verre te zien. Als een zinsbegoocheling zweeft hij 105 meter boven het
wandelpad tussen hemel en aarde. In
een half uur wandel je erheen en dan
blijkt het gevaarte helemaal niet eng te
zijn. Halverwege staat een jong stelletje
te genieten van de blauwschuimende rivier. Een oudere vrouw aarzelt ondanks
de degelijke hekken of ze de oversteek
zal wagen. ,,Je kunt er echt niet vanaf
vallen,’’ zegt haar vriendin. ,,Vooruit dan
maar,’’ zegt de vrouw en voorzichtig
schuifelt ze de brug op, haar handen om
de kabels geklemd. Alle gevaarlijke passages van een Quality Trail moeten worden beveiligd; wat dat betreft is de
hangbrug met vlag en wimpel geslaagd.
Bijna alle hangbrugwandelaars komen
langs Café Uta en het terras is op deze
zonnige dag goed gevuld. De Käsespätzle en de Knödel smaken er, begeleid door zachte jodelmuziek, uitstekend. En ook de overheerlijke
Sauerkrauknödel zullen invloed op het
binnenhalen van het keurmerk hebben
gehad.
Na Café Uta volgt de Schiggen, een
stuk beschermd hoogveen, bomvol bloemen. Bijen zijn op jacht naar nectar en
worden onweerstaanbaar aangetrokken
door de moeraswespenorchis, een witroze orchidee. De bedwelmende geur
van klaver vult de lucht.
Precies op dat mooie plekje, met uitzicht op de spitse kerktoren van Stockach en de ruige kalkbergen van het
Sulzltal, staat een bank. Niet zomaar
een, maar een van de vele Lechwegbanken. Speciaal ontworpen, uit massief larikshout, heel mooi, en hij zit uitstekend. Kom daar eens om bij de gemiddelde picknickbank.
Voorbij Stanzach duikt de volgende
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uit & thuis
■ DE REIS

De beste manieren om startpunt Formarinsee te bereiken zijn per auto of trein
naar Füssen en per (shuttle)bus via Lech
am Arlberg naar de Formarinsee. Het
vliegtuig kan ook (luchthavens München,
Memmingen of Innsbruck) maar dan is de
reis naar Lech nog lang. Met een Lechtal
Aktiv Card (8 dagen, €28 p.p.) is reizen
tussen Lech am Arlberg en Reutte gratis.
Utrecht-Füssen per trein duurt circa 11
uur, de prijs van een ticekt varieert sterk
en is afhankelijk van het moment van
boeken.
■ DE WANDELING

De Lechweg is 120 km lang en loopt van
de Formarinsee (1793 m) bij Lech am Arlberg in het Oostenrijkse Tirol naar Füssen (800 m) in de Duitse Allgäu. Het pad
volgt de Lech vanaf de bron. De route is
beide kanten op uitstekend bewegwijzerd en nergens moeilijk. Het beginpunt
ligt 1000 meter hoger dan het eindpunt;
toch moet er onderweg geregeld worden
geklommen. Beste tijd: FormarinseeSteeg: eind juli-begin oktober (in een
sneeuwarm jaar al vanaf juni); Steeg-Füssen: mei-begin oktober. Aantal dagen: 6
tot 8. Documentatie: watervaste wandelkaart Lechweg, schaal 1:25.000, €8,95
(ook in Nederland te koop), plus gratis infoboekje Lechweg (toeristenbureaus ter
plekke).
■ LEADING QUALITY TRAIL

De Lechweg is de eerste Leading Quality
Trail van Europa. Dit keurmerk is bedacht
door de European Ramblers’ Association.
Deze overkoepelende organisatie, waar
ruim vijftig wandelverenigingen in 28 Europese landen bij zijn aangesloten, heeft
23 criteria opgesteld waaraan een langeafstandwandeling moet voldoen. Uiterst
belangrijk is afwisseling in landschappen
op de route. Dus niet alleen bos, maar
ook weide- en cultuurlandschappen, enz.
■ NATURPARK TIROLER LECH

verrassing op. Daar is de rivierbedding
op zijn breedst en vertakt de Lech zich.
De blauwglinsterende rivierarmen zoeken de snelste weg tussen enorme
grintbanken door. Op de oever staat een
man met een verrekijker. ,,Daar op die
grintbank zit een kleine plevier. Waarschijnlijk heeft ze daar haar nest, want
dit zeldzame vogeltje legt haar eieren
bij voorkeur op kiezels langs rivieren.
Ze zitten hier bijna elk jaar. Best bijzonder.’’
Voldoende afwisseling aan landschap-

pen en cultuur is een teer punt van veel
wandelroutes in de bergen. De Lechweg
heeft daar geen last van. Terwijl een
meisje van een jaar of 15 in een superkorte broek zich bij de Formarinsee verwondert over het stroompje dat onop-

vallend uit de aarde opwelt en de bron
van de Lech vormt, loopt 20 kilometer
verderop een gezin met twee stoere tieners door ijskoud water in een voetbadenparcours, een zogeheten Kneippanlage. En bestelt een groepje wandelaars
in Das Goldene Lamm in Weissenbach
eensgezind Kaiserschmarren.
Als de avond valt, is elke stoel in het
openluchttheater van Elbigenalp bezet.
De stemming zit er goed in tijdens de
opvoering van Russa Weib, een toneelstuk over het Lechtal. ,,Ik dacht dat ik
er niets van zou verstaan, want ze spreken dialect,’’ zegt Annemarie uit
Utrecht. ,,Maar ik spreek een aardig
mondje Duits en kan het goed volgen.
Het gaat over de jacht en stropers, maar
het is echt lachen geblazen.’’ Op hetzelfde moment wordt de stilte van het
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Klausenwald verstoord door een dwergooruil die zijn schrille roep de duisternis in stuurt.
Slotakkoord Füssen is klein maar
meeslepend en draagt zeker bij aan de
afwisseling op de Lechweg. Op een
steenworp afstand staan de droomkastelen Neuschwanstein en Hohenschwangau, waar het krioelt van de toeristen. Bovendien verdwijnt de Lech
hier bij wijze van ﬁnish met donderend
geraas in een nauwe kloof en spoedt
zich richting Donau. Kijkend naar dit
spektakel kan Karl zijn geluk niet op.
,,We hebben het gehaald. Eerst een
grosses Bier, dan even winkelen. Mijn
vrouw kreeg een tip van een vriendin:
in Kaufrausch verkopen ze gebruikte
Lederhosen en Dirndls. Die zijn heel
speciaal. Leuk voor de Oktoberfeste.’’ ■

De wandeling loopt voornamelijk door
Naturpark Tiroler Lech, een van de laatste natuurlijke rivierlandschappen van
Europa. Het zeldzame venusschoentje is
het symbool van het natuurpark, maar er
groeien nog veel meer orchideeënsoorten.

Massief lariks: Op de
speciaal
ontworpen
Lechwegbanken kun
je ook lekker liggen.

■ OVERNACHTEN

Ruim negentig hotels en pensions zijn
partner van de Lechweg, wat betekent
dat ze zijn ingericht op wandelaars en
onder andere een droogruimte voor
natte kleren en schoenen hebben, en een
gezond ontbijt serveren met voornamelijk streekproducten.
Meer informatie: lechweg.com,
lechtal.at, fuessen.de, bahn.de, eraewv-ferp.com
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Altijd zomer op Curaçao!
9 t/m 23-daagse zonvakantie Curaçao inclusief vliegreis, taxen, verblijf en Nederlandssprekende reisleiding
Bón Biní op Curacao! Laat u verrassen door de
parelwitte stranden, azuurblauwe zee, het
tropische klimaat, authentieke architectuur en
de unieke flora en fauna. U ontvangt nu een
boodschappenpakket t.w.v. € 60 geheel gratis,
zodat u bij aankomst direct de eerste benodigdheden in uw villa heeft zoals frisdrank, koffie en
brood. Wat een luxe op Curacao!

Papagayo Beach & Lounge Resort Curaçao*****
Dit unieke, door Jan des Bouvrie ingerichte, 5-sterren resort ligt direct aan de Jan Thiel Baai, op ca.
100 m van het strand. Geniet in de eigen Papagayo
Beach Club, het zwembad, de poolbar of het
restaurant Zest. U verblijft in een smaakvolle villa
in koloniale stijl.

1069

p.p.

VERTREKDATA EN PRIJZEN
Vertrek van 20 augustus t/m 31 oktober.
Lezersprijs
9 dagen
vanaf € 1069 (ArkeFly)
11 dagen
vanaf € 1236 (ArkeFly)
16 dagen
vanaf € 1616 (ArkeFly)
Ook 10- t/m 23-daagse reizen mogelijk.
Prijzen zijn per persoon o.b.v. 2 personen.
Inclusief: vliegreis Amsterdam–Curaçao v.v. met ArkeFly of KLM,
luchthavenbelasting, brandstofheffing en eventuele extra
brandstoftoeslag(en), transfer luchthaven-accommodatie v.v., verblijf op het Papagayo Beach & Lounge Resort Curaçao, Ned.sprekende reisleiding en boodschappenpakket bij aankomst per villa.
Exclusief: maaltijden, excursies en entreegelden, reis- en annuleringsverzekering, reserveringskosten à € 19,50 per boeking en
bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking (beide verplicht).
Kijk voor de meest actuele prijzen op www.kras.nl

Papagayo Beach & Lounge Resort Curaçao*****

MEER INFORMATIE & BOEKINGEN
Boeken via internet: Typ in uw adresbalk www.kras.nl/LR21181 of www.kras.nl/LR21182. Kies uw reis, datum en prijs en klik op BOEK NU.
Selecteer bij ‘stap 3’ het boodschappenpakket en u ontvangt deze, t.w.v. € 60, gratis bij aankomst.
Telefonisch boeken: Bel 0900-9697 (15 cpm) o.v.v. LR21181 of LR21182. Deze reis is exclusief voor u te boeken t/m 20 augustus 2012.

Kijk snel op www.kras.nl/LR21181 (met ArkeFly)
of www.kras.nl/LR21182 (met KLM)

