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e igenlijk tel ik me tot de gelukkige mensen, die als ge-
boorte- en woonplaats de steirische provinciehoofdstad 

Graz kunnen opgeven! Zij was en is mijn centrale uitgangspunt voor 
vele ‚vluchten’ uit de benauwdheid van de stad en tegelijk een vurige 
plek voor thuiskomst en geborgenheid! De ontelbare expedities in de 
bergen van de wereld hadden Graz als start- en eindpunt tegelijk; daar 
tussen werden een paar van de hoogste bergen bereikt en de ‚derde 
Pool’ meermaals beklommen! Het is net als bij mijn begin als alpinist, 
als ik vroeger de Hochschwab, de Gesäuse de Dachstein en in het na-
burige Slovenië de Triglav of de Jalovec als mijn ‚expeditiedoel’ koos. 
Veel vrienden en partners heb ik daar voor het ‚latere’ gewonnen. Ook 
heb ik me ontspannen en nieuwe plannen gesmeed na zo vele extreme 
tochten in de ‚lokale’ polen, het zuiden van de Steiermark met haar 
culinaire kostelijkheden. Ik geniet op de dag als vandaag nog steeds 
van het landschap van beide landen, ook zonder de plannen voor 
extreme tochten, maar gewoon zoals het is! 
robert schauer
 
Jaarlijks internationaal berg & avontoor filmfestival graz: 
www.mountainfilm.com
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RobERT SChAuER
geboren op 27 augustus 1953 in Graz 
heeft onder andere vijf achtduizenders 
beklommen (1e Oostenrijker op de 
Mount Everest). Naast extreme expe-
dities en beklimmingen heeft Schauer 
zich bijzonder bekend gemaakt met 
moderne films over de bergen en 
heeft hij het bergfilmfestival in Graz 
geleid. Hij heeft een eigen productie-
bedrijf. 
www.mountainfuture.at
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Steiermark - noordoost Slovenië

Niet alleen de bergen en de mensen zijn 

hier hartelijk, deftig en wild-hartelijk, deftig 

en wild zijn ook de spijzen en dranken. En 

‘wilde’ herbergiers zijn er in overvloed.

Dalen, die jarenlang nog niet betreden zijn 

door toeristen, midden in Oostenrijk, midden 

in Steiermark. Oorspronkelijk, onvervalst en 

een beetje avontuurlijk. En met tot 2863 me-

ter hoogte zijn de toppen niet laag!

Dachstein, Nationale Park Gesäuse, Hochschwab

De Niedere Tauern

LaNDscHaPsGezicHTeN  Van gletsjer tot wijn

De ingang van de Gesäuse met de Haindlmauer.

Verdiende rust op den top in de Schladminger Tauern.

Naast glooiende berglandschappen kun je in 
de Steiermark ook spannende rotsavonturen 
verwachten. 

Blik op de Brunnsee in het Hochschwab massief.
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Alpenvee, Pöllauer Hirschbirnen, fruitige 

wijn(bergen), wild (ijzerhoudend)water, eenzame 

dalen, alpiene historische Mürzer Oberlandgipfel, 

wonderlijk Zirbitzkogel-Panorama en een zoete 

weg in het naturpark Goricko.

Wat zal ik schrijven?

Mij valt niets te binnen

Op deze bergen

Vol zonneschijn

Beloven te zwijgen

En gelukzalig zijn.

De 8 natuurparken

Pohorje, Waldheimat, seetaler alpen en Koralpe

LaNDscHaPsGezicHTeN  Van gletsjer tot wijn

Hochlantsch im het Naturpark Almenland.
De kortste Klettersteig in den Steiermark, de 
Teufelsstein in de Fischbacher Alpen.

 Peter Rosegger 
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Steiermark - noordoost Slovenië

In Naturpark Pöllauer Tal kijken we richting Jogllandf-Waldheimat met de Fischbacher Alpen in het noorden.

Onderweg in het landschapspark Robanov Kot te modden van de Steiner Alpen.

LaNDscHaPsGezicHTeN  Van gletsjer tot wijn
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Wit en heet, steil en vlak! Terwijl hier in het noorden op de berg-

toppen tussen de laatste sneeuwvlekken de eerste Alpenbloe-

men bloeien, wordt in het zuiden tussen hete bronnen alweer de 

nieuwe zomermode gepresenteerd. Culinair staat de regio echter 

van noord tot zuid bekend.

Alle twee Cultuurhoofdstad, fietspa-

den langs de rivier, glooiende ber-

gen rondom – en dat ondanks het 

de twee na grootste steden zijn van 

hun land! Behalve bij de gastvrijheid 

– daar zijn ze nummer 1!

Wat hebben mountainbikers, die door 

de grotten rijden, wijnboeren uit Jeru-

zalem (geen schrijffout), de zuidelijkste 

almen van Oostenrijk en een route van 

de Barentszzee tot aan de Zwarte Zee 

gemeen? ‘De groene band’!

Te gast in het tuinenlandschap

Graz en Maribor

‘De groene band’

Tweemaal twee na grootste stad van hun land, Maribor en Graz.

LaNDscHaPsGezicHTeN  Van gletsjer tot wijn
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F ranz knaus, de ‘schwarze peter’ 
en aartshertog Johann 

- toegegeven het is een ietwat geïllu-
streerde mengeling van stropers en adel-
lijken. Toch waren zij tussen Dachstein, 
Ausseerland, Gesäuse en het Steirischen 
Gamsgebergte - de Hochschwab - onder-
weg. De Franzl, ooit als sterkste man van 
het Ennstal benoemd, at met voorliefde 
verse boter ‘Striezel’ op een van de almen 
van het Dachsteingebied, om vervolgens 
een gems te verorberen die hij zelf had 
gestroopt. Tegenwoordig is er Steirerkaas, 
Alpenboter en verse melk op de weiden 
van het Dachsteingebied en het Ausseer-
land. Daar hoeft geen gems meer voor 
geschoten te worden. 
De ‘Schwarze’ Peter, een met roet geca-
moufleerde stroper vluchtte door de rots-
wanden van Hochtores in Gesäuse voor 
de jagers die hem vervolgden. Op het 
Peternpad. Bij een wandeling naar de 
Hess of Haindlkarhütte kun je tegenwoor-
dig de romantiek van het stropen verbin-
den met culinaire genot. Wilde gemzen 
zijn er gelukkig nog steeds te vinden bij 
‘Schwaben’ zoals de Steirer het gebergte 
noemen. Ook hebben 25 ‘wilde’ herber-
giers rond de Hochschwab hun plaats 
gevonden en bereiden de gems op gems-
vriendelijke wijze. 

De witte reuzen,  het  
 groene merk

1  Dachstein-ronDwanDeling – gletsJer ettappe

2  �-Meren wanDeling op De tauplitzalM

5 UUR  I  800 HM AFDAlING   I  lICHT
Koningsetappe van Hunerkogel naar 
Guttenberghaus. 
beste tijd: mei – september. 
Dorp in dal: Ramsau am Dachstein. 
Vertrekpunt: Ramsau am Dachstein, Süd-
wandhütte. 
route: naar boven tot Bergstation Hu-
nerkogel of beklimming door de Huner-
scharte over weg nr. 615 naar de gletsjer, 
het laatste deel is een Klettersteig. De 
gletsjerwandeling over weg 674. Geen 
gletsjerspleten.  

BereikBaarheiD Tauernautobahn en 
Radstadt of Liezen tot Schladming, links 
richting Ramsau am Dachstein. 
inFo TV Schladming, tel. +43 3687 
23310, www.schladming-dachstein.at  

3 UUR  |  100 HM  |  lICHT
Bloemenwandeling naar bergmeren
beste tijd: juni – oktober.
Dorp in dal: Tauplitz.
Vertrekpunt: Tauplitz dalstation.
route: Tolweg vanaf Bad Mitterndorf of 
stoeltjeslift vanaf Tauplitz op de alm. Op 
almenpaden met uitzicht op de Grimming 
langs meren naar de Steirerseebankjes 
met heerlijk uitzicht . Verder over de 
Salzsteig bijv. weg 218 naar Lesialm. 
Terug naar Steirerseeufer. 

BereikBaarheiD A 1 Westautobahn, 
afslag Reggau, B 145 richting Bad Ischl, 
Bad Aussee, Bad Mitterndorf. TV Aus-
seerland-Salzkammergut, tel +43 3622 

54040. www.ausseerland.at
hutten Lenzbauer Hütte, Tra-

weng Hütte, Leistalm, Steirer-
see, Hollhaus, Grazer Hütte.

Berggids Alpinschule am 
Tauern, tel +43 664 

4432345 www.alpin 
schule-amtauern.at
BergBanen www.
dietauplitz.com
literatuur 
Erich Gaswinkler: 
Spazierwege, 

TV Ramsau am Dachstein, tel. +43 3687 
81833, www.ramsau.com 
hutten Gasthof Hunerkogel, Gletscher-
bahn Panoramarestaurant, Südwandhütte, 
Seetalerhütte op de Dachsteinwarte (bij 
topbeklimming). Geen verzorging tot het
Guttenberghaus! 
BergBanen Dachstein Gletscherbahn, 
tel. +43 3687 22042-810,  
www.derdachstein.at 
literatuur Reinhard Lamm: Wander-
führer Ramsau am Dachstein of Wan-
derführer Dachstein und Schladminger 
Tauern, Verlag Reinhard Lamm, 2009. 
kaarten Kompass, 1:25 000, 031, 
Dachstein, Ramsau, Filzmoos; Freytag 
& Berndt, 1:35 000, WK 5201, Schlad-
ming, Ramsau am Dachstein, Haus im 
Ennstal, Filzmoos, Stoderzinken. 

Wanderungen, Bergtouren, Eigenverlag, 
2001; Franz Hauletner: Wanderführer 
Salzkammergut, Bergverlag Rother, 2007.
kaarten Kompass, 1:50 000, 020, 
Dachstein, Ausseerland; 068, Ausseer-
land, Ennstal; Freytag & Berndt,  
1:50 000, WK 082, Bas Aussee, Totes 
Gebirge, Bad Mitterndorf.
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Tegenwoordig hoeft men geen 

gemzen meer te stropen. De 

herbergiers zorgen voor het 

culinaire.

Balanceren bij de Steiersee..

Steiermark - noordoost Slovenië Dachstein I Nationalpark Gesäuse I Hochschwab 
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hutten Florlhütte, Voisthalerhütte, 
Schiestlhaus.
Berggids Alpinschule Nolimit,  
tel +43 664 1328700,  
www.alpinschule-nolimit.com
Alpinschule High Mountains,  
tel +43 676 6707466, www.hm-alpin.
com Bergsteiger- und Kletterschule Hoch-
schwab, tel +43 664 3701165, 
www.ah-aktiv.at
BergBanen tel +43 3861 2339, 
www,aflenz-buergeralm.at
literatuur Rudolf Lindner: Hoch-
schwab, Weishaupt verlag, 2002; Ewald 
Putz: Hochschwab, verlag Christian 
Brandstätter: G. u. L. Auferbauer: Wan-
derführer Hochschwab, Bergverlag 
Rother, 2008; Hans Hödl; Hochschwab & 
Hohe Veitsch, NP Verlag.
kaarten Freytag & Berndt, 1:35 000, 
WK 5041, Hochschwab, Aflenz, Wildal-
pen, Salzatal; Freytag & Berndt,  
1:50 000, WK 041, Hochschwab.
tip Regina Müllner, Kneipp geneeskrach-
tige kruidencoach,  
tel +43 664 73626132.

3  water en stropers

4  hochschwaB

8 UUR  |  1400 HM  |  ZWAAR

Het Peternpfad naar de Haindlkarhütte 
behoort tot de klassiekers.
beste tijd: mei – oktober.
Dorp in dal: Gstatterboden.
Vertrekpunt: Kummerbrücke.
route: Van de parkeerplaats op de Was-
serfallweg (weg 660) naar de Hesshütte. 
Mogelijkheid de tocht te verlengen over 
het Peternpfad (weg 663, moeilijkheids-
graad II) tot de Haindlkarhütte. Verder 
over de weg 658 richting Gstatterboden 
en met de regionale bus nr. 912 weer 
terug.

BereikBaarheiD A 9 Phyrnautobahn, 
afrit Ardning/Admont/Gesäuse, verder de 
B 146 richting Admont, na over gaan van 
de Ennsbrucke is de parkeerplaats.
inFo TV Alpenregion Gesäuse, tel +43 
3613 21160-1-, www.gesaeuse.at 
hutten Hesshütte, Haindlkarhütte.
Berggids Alpinschule Alpinstil, tel +43 
664 8633789, www.alpinstil.at
Bergführering Gesäuse, tel +43 664 
2744281; Luis Leitner, tel +43 664 
8633795; Paul Sodamin, tel +43 664 
4238448, www.paul-sodamin.at
literatuur Günter en Luise Aufer- 
bauer: Wanderführer Gesäuse, Bergverlag 
Rother, 2008, Jürgen Reinmüller,  
Andreas Hollinger: Xeis Auslese, Auswahl-
kletterführer Gesäuse, Alpiner Rettungs-
dienst Gesäuse, 2009. 
kaarten Kompass, 1:25 000, 206, 
Nationalpark Gesäuse, Freytag & Berndt, 
1:50 000, WK 062, Gesäuse.
culuurtip Benedictijns klooster 
Admont, www.stiftadmont.at

8 UUR  |  1300 HM  |  MIDDelZWAAR
Panorama’s en bloemenpracht in Steiri-
schen Gamsgebergte.
beste tijd: mei - oktober
Dorp in dal: Seewiesen/Turnau
Vertrekpunt: Seewiesen/Turnau
route: van de parkeerplaats (weg 01, 05 
als ook E4 en E6) langs de Florlhütte en 
Untere Dullwitz naar Voisthaler Hütte. 
Rechts door Kühreichkar (weg 850) de 
Hutkogel op. Over de Aflenzer Staritzen 
(weg 853) via Almböden naar Seewiesen. 
Uitbreiding: na Kühreichkar links over de 
Ochsenreichkar (weg 853) en Schiestl-
haus naar de top. 

BereikBaarheiD A 8 tot Salzburg, A 1 
tot afrit Sattledt en op de A 9 richting 
Graz, bij knooppunt St. Michael de S6 
Semmering snelweg op tot afrit Kapfen-
berg, B 20 richting Aflenz/Mariazell.
inFo Alpenregion Hochschwab, 
tel +43 3861 3700, 
www.regionhochschwab.at 
TRV Hochsteiermark, tel +43 3855 
45570, www.hochsteiermark.at
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Het siert ieder toerenboek: Dachstein.

Bluoemenweide op de weg naar Hochschwab.Alpiene Steiermark Gesäuse en Hochschwab.
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BereikBaarheiD B 320 van Radstadt 
of Liezen tot afrit Schladming Mitte. 
Verder in de richting Untertal over de 
Ramsauer, Rohrmoos-, Täler- und Unter-
talstraße tot Parkplatz Riesachwasserfall. 
inFo Schladming-Dachstein,   
Tel. +43 3687 23310, 
www.schladming-dachstein.at
hutten Gasthog Riesachfall, Gfölleralm, 
Preintaler Hütte.
Berggids Bergführerbüro Schladming, 
www.dt-adventure.at  Alpinschule Herbert 
Raffalt,  www.raffalt.com  
literatuur Wilde-Wasser-Prospekt inkl. 
Tourenblätter gratis via TV Schladming 
– Rohrmoos. 
kaarten Wandelkaart Rohrmoos-
Untertal, 1:25 000, TV Schladming 
– Rohrmoos; Kompass, 1:25 000, 031, 
Dachsteingruppe, Schladminger Tauern; 
Freytag & Berndt, 1:50000, WK 201, 
Schladminger Tauern, Radstadt, Dach-
stein; Ortsplan Schladming – Rohrmoos, 
Verlag Schubert & Franzke, St. Pölten. 
Tip Schladming-Dachstein Sommercard:  
100 attracties voor de vrije tijd zonder 
een cent extra. Bijvoorbeeld gebruik van 
de Bergbahnen, wandelbus en tolwegen 
inclusief. De Sommercard verkrijgt men 
kosteloos bij een overnachting in een van 
de 800 deelnemende bedrijven in de 
vakantieregio,  www.sommercard.info

Steiermark – nooroost-Slowenië Niedere Tauern

h ochreichart, gamskögel, hoch-
wildstelle, hochgolling en

Talkenschrein – nog nooit van gehoord? 
Dit is de geschiedenis van een gebergte, 
welk van de Obersteirischen universi-
teitstad Leoben in het oosten tot aan de 
landsgrens tussen Steiermark en Salzburg 
in het westen als wel van Ennstal in het 
noorden tot het Murtal in het zuiden 
loopt en ver onder haar waarde wordt 
geschat – de Niedere Tauern met juwelen 
als het Krakaudal aan de zuidflank van 
de Schladminger Tauern. Eigenlijk onge-
looflijk, dat de Niedere Tauern, dit domi-
nerende berglandschap, nog zo onbekend 
is gebleven.
Behalve bij de echte natuurliefhebber, 
die bergwandelingen ver van de massaal 
betrede paden maakt en zich graag in 
topboeken inschrijft, die al lang niet 
meer gebruikt worden. Natuurliefhebbers 
die behoren tot de onbekende bergbe-
klimmers die reeds in de tijd van de 
Franse Revolutie de hoogste top van de 
Niedere Tauern, de 2863 m hoge Hoch-
golling, voor het eerst hebben beklom-
men. In 1814 komt dan voor het eerst 
een oude bekende in de Tauern, die 
bovendien succesvol is op de Hochgolling 
– Aartshertog Johann. Ondanks dat bleef 

Fijn en helemaal niet
 zo klein

5  alpine BekliMMing het wilDe water
3 UUR  |  1290 HM  |  MIDDelZWAAR

Naast de bijzonder voor de familie 
geschikte themaweg Wilde Wasser is onze 
tocht een spectaculaire alpiene beklim-
ming met een 35 meter lange hangbrug 
die gaat door de Höll naar de Riesachsee.
beste tijd: mei – oktober.
Dorp in dal: Rohrmoos Untertal.
Vertrekpunt: Wandelparkeerplaats Wilde 
Wasser.
route: van Gasthof Riesachfall richting 
Riesachwasserfall. Na een steile, maar 
brede weg met trappen bereiken we na 
ongeveer 30 minuten de beklimming die 
door de kloof van de waterval Riesachfall 
gaat. Bovenal vraagt de beklimming op 
stapzekerheid en geen hoogtevrees – 
maar desondanks is hij geschikt voor 
kinderen.

Hoge doelen in de Niedere Tauern – na het behalen van de top 

genieten in de dalen.

het tot vandaag relatief stil in deze  
bergen.
Een ding is in ieder geval zeker – dat 
iedereen, die zich opmaakt de Niedere 
Tauern te ontdekken, thuiskomt met 
onvergetelijke indrukken van de natuur en 
zeker terug zal komen. 

Waterlandschappen: hetb wilde water. 
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Steiermark – nooroost-Slowenië Niedere Tauern

6  krakautaler hoogtewanDeling

7  Van alMhut naar alMhut

5 UUR  |  600 HM  |  MIDDelZWAAR

Lariksen zijn de hoofdpersonen tijdens 
deze mooie maar ook intensieve kamwan-
deling bij de Schattnerberg.
beste tijd: mei – oktober.
Dorp in dal: Krakaudorf.
Vertrekpunt: Jagawirt, dorpsdeel Untere-
trach
route: tot de eerste markeringspaal (weg 
nr. 8 – richting Holzerhütte). Na de 

2 UUR  |  200 HM  |  lICHT

Familievriendelijke almenroute met meer-
dere actieve stations. De nieuw aangeleg-
de wandelweg gaat langs de Eselsberg-
beek. Informatietafels van flora en fauna, 
over de betekenis van het water en de 
bewerking van de almen maken de route 
met de prachtige uitzichten op de bergen 
afwisselend. Wanneer je op het juiste 
moment daar bent, kun je het maken van 
boter en kaas bekijken. 
beste tijd: mei - oktober
Dorp in dal: Oberwölz
Vertrekpunt: Funklhütte
route: De drie almHutten langs de Esels-
bergbeek aan de voet van de 2474 m 
hoge Greim zijn de hoofdpersonen van 
deze heerlijke wandeling in de echte zin 
van het woord. Van de Funklhütte gaat de 
weg nr. 926 naar de Knollihütte. Onder-
weg zijn allerlei stations waar de kinderen 
zich kunnen vermaken. Bij de Knollihütte 
moet je gewoon een ‘Woazer’ proberen. 
Verder licht bergop, voorbij de Neukirch-

Isidor-Kapelle  komt een klein bospad die 
de eerste 40 minuten steil in het bos van 
de Schattnerberg omhoog gaat. 

BereikBaarheiD A 10 Tauernautobahn 
afrit St. Michael of afrit Radstadt en over 
de Radstädter Tauernpass (geen tol) en 
de B 96 naar Tamsweg. Bij de markt-
plaats richting Seetal en na 5,5 km links 
afslaan naar Krakau.

inFo TV Krakautal, tel +43 3535 8606, 
www.krakautal.at
hutten Jagawirt, Fischerhütte am 
Schattensee.
literatuur OeV (Hrsg): Die Steirische 
Krakau, OeAV 2009.
kaarten Freytag & Berndt, 1:50 000, 
WK 222, Sölktäler, Ennstal, Murau.

ner Hütte, kom je bij de Hölzer- Hütte, 
waar in de buurt een waterval omlaag den-
dert. De Neukirchner Hütte is ook een 
geliefd uitgangspunt voor alpine toeren in 
de Niedere Tauern rond de Schoberspitze 
(2423 m).

BereikBaarheiD S 36 Murtal-snelweg 
tot Judenburg, verder op de B 317 tot 
Scheifling, afbuigen op de B 96 en bij  
Niederwölz afbuigen op de B 75 naar  
Oberwölz.
inFo: TV Wölzertal, A-8832 Oberwölz, 
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… en de Schattensee in het Krakautal.

… amaar het water is er ook om te wassen.


