
Ik ben een herintreder. Op wandelgebied dan. Met 
drie jonge kinderen is het alweer tè lang geleden 
dat ik mijn wandelschoenen aan heb gehad. Ja, 
op de Veluwse hei, maar dat telt niet echt. Nu de 
jongste het eerste jaar doorstaan heeft, en ik dus 
ook, heb ik weer zin in het echte werk. Maar niet 
te extreem. Daarom ga ik naar GroßArl in de Oos-
tenrijkse regio Salzburgerland. Hier zijn de Alpen 
vriendelijk en glooiend, maar uitdagend genoeg 
als ik daar trek in krijg. 

PUNTEN SCOREN 
OP DE SALZBURGER 
ALMENWEG
GroßArl, Salzburgerland
Tekst: Brigiet Bluiminck

Fotografie: Heiko Mandl

Linksboven 
Ita cum lacearc 
iminis alibusciatur 
molum eatatiis que 
natum es alibea 
que la quissim  
 
Groot 
Ita cum lacearc 
iminis alibusciatur 
molum eatatiis que 
natum es alibea 
que la quissim  
 
Rechtonder 
fugiand undignati 
reprem ratemquate 
pa dit eatur 
anditiasime culpa 
pelluptatus sequid 
que estium
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Großarl is in de winter een trekpleister voor 
wintersporters maar tijdens de zomermaanden is 
het een kalm en vrijwel uitgestorven dorpje tussen 
de groene alpenweiden. De koeien grazen tussen 
de werkloze skiliften, boeren maaien hun gras en 
dochters met hoofddoeken harken ‘t bijeen. Aan het 
dorpsplein zit de locale VVV en als ik binnenstap 
reikt directeur Thomas me spontaan een glaasje vi-
tamines aan. Daaronder verstaat hij schnaps met 40 
procent alcohol. Omdat ik dit gegeven paard niet in 
de bek wil kijken neem ik dapper een slok, maar het 
is nogal heftig spul. Als ik het mag laten staan, laat 
ik de schnaps en de gemoedelijkheid achter me en 
vertrek naar boven. De bergen in.

KOEBEL GEKLINGEL
Mijn eerste doel is de Gerstreitalm. Vandaaruit trek 
ik verder naar boven om vervolgens een deel van 
de Salzburger Almweg te lopen. Vanaf het dorp 

is het eerst een flinke klim via een verharde weg, 
maar op 1200 meter begint het echte pad. Eens 
zien of ik het nog kan. Ik zet flinke stappen en haal 
diep adem. Het pad onder mijn voeten knerpt en 
de frisse berglucht voelt goed. Het is vandaag licht 
bewolkt en als ik amper een half uur onderweg 
ben, wandel ik letterlijk in een laaghangende wolk. 
De eerste meters om me heen kan ik nog onder-
scheiden, maar daarna wordt het een grijs gebied. 
Ik hoor het vriendelijke geklingel van koebellen, 
maar zie nergens een viervoeter. Later die dag, 
als ik bijtank in een alphut, hoor ik van de [CUR-
SIEF 1X]Hüttenwirtin dat dit precies de reden is 
waarom de koeien in de Alpen een bel dragen. Op 
een bewolkte ochtend als vandaag kan een boer 
anders zijn vee niet terug vinden. Mijn schoenen 
en broek zijn inmiddels nat van het vochtige gras, 
maar koud is het allesbehalve. Onderweg passeer 
ik zo nu en dan een hek dat de koeien in hun eigen 

wei moet houden en collega wandelaars zijn er am-
per. Bij de berghut tref ik één hiker, die enthousiast 
al aan het bier zit, maar verder voelt het alleen op 
de wereld. Heerlijk!

GOUDEN WANDELSCHOEN
Al snel maken de glooiende weides plaats voor 
naaldbomen. Het pad wordt grilliger en steiler en 
het zweet staat op mijn rug. Onder me strekt zich 
het naaldbos uit. Ik hoor het water van de berg stro-
men en stuit even later op een kleine waterval. Het 
water is helder en fris en ik neem een lekkere teug 
sneeuwwater. Handig, deze natuurlijke catering. Ik 
ga gestaag door naar boven en wil vandaag door 
naar 1850 meter. Geen heldhaftige klim, maar op 
deze eerste bergdag voor mij genoeg. 
Het voordeel van Salzburgerland is dat je hier de 
grootste dichtheid aan almhutten vindt van heel 
Oostenrijk: 550 in totaal . Wie stevig doorloopt 

Bij elke almhut kun je een 
stempel zetten en zo sparen 
voor een speldje.
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treft er vrijwel ieder uur een en soms zit er maar een 
half uur tussen de hutten. Op de borden onderweg 
staat bovendien welke hut open is zodat je niet voor 
onaangename verrassingen komt te staan. Wie 
regelmatig wil opladen kan dat hier dus volop doen. 
Ik bereik op 1575 meter mijn eerste stop: de Gers-
treitalm. Binnen wordt ik begroet door Elisabeth en 
haar zoontje Joseph die hier tijdens de Almsommer 
overdag wonen en hun gasten verwelkomen. Het 
voelt een beetje alsof ik een vreemd huis binnen ga 
want de entree is in de keuken waar ook de box van 
Josepf en zijn kleine broer staat. Ik bestel een lokale 
Hollensaft, vlierbessensap, én zet natuurlijk een 
eerste stempel in mijn boekje. De eerste tien punten 
zijn binnen! In de hele regio kun je bij elke almhut 
een stempel zetten en zo sparen voor een speldje. 
Bij vijftig punten heb je al een bronzen speld ver-
diend, maar je kunt ook doorsparen voor de gouden 
wandelschoen. Alleen heb je daar wel 5000 punten 
voor nodig. Ondertussen laat boerin Elisabeth zien 
hoe ze kaas maakt. Maar ook de boter, kwark en 
melk komt van eigen koeien. 

BIOLOGISCH  
LEKKERS 
In Oostenrijk is meer dan vijftig 
(!) procent van de boerderijen 
biologisch. De meesten zijn zeer 
kleinschalig en er wordt veel zelf 
gemaakt, zoals kaas, boter en 
worst. Bij een aantal van die bio 
bauernhofen kun je overnachten en 
verschillende boerderijen verzor-
gen ook rondleidingen  
of proeverijen en hebben een win-
keltje aan huis. Bio-Hof-Steinman-
nbauer in Huttschlag met uitzicht 
op nationaal park de Hohe Tauern 
is een van die vele boerderijen. Bio 
boer Willi en zijn vrouw Waltraud 
laten me vol trots hun bedrijf zien 
en de winkel waar ze zelfgestookte 
likeur, wijn, vleeswaren én verschil-
lende kazen verkopen.

ARNICA EN GENTIAAN
Na de opfrisser ga ik weer door. Op weg naar de 
Saukaralm, met 1850 meter de hoogst gelegen hut 
in het Grossarltal. Ik begin mijn kuiten flink te voelen 
en merk dat de lucht al iets ijler wordt. Of is het mijn 
nog niet sublieme conditie? Het landschap is wijds 
en onderweg kom ik langs geneeskrachtige planten 
als arnica en gentiaan. Ook edelweiss groeit hier in 
de Alpen, maar een stuk hoger dan waar ik kom. De 
paden zigzaggen door de weides en de klim naar 
boven wordt almaar steiler. Boven aangekomen 
tref ik een groep Duitsers die even een korte pauze 
nemen bij de Saukaralm. Ik besluit hun voorbeeld 
te volgen. Vanaf hier kun je in iets meer dan een uur 
de Saukarkopf bedwingen. Een écht stevige klim 
tot 2048 meter. Er gaat een pittige rode route naar 
boven, maar ook een zwarte. 
Om mijn einddoel van vandaag te kunnen halen, ga 
ik na mijn lunch door. Op het volgende knooppunt 
kruist mijn pad de 350 kilometer lange Salzburger 
Almenweg. De komende dagen blijf ik op deze route. 
Het pad is licht glooiend en wandelen is hier puur 
genieten. Zeker als ik stuit op een kraakhelder meer 
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VAKANTIE INFO
De Salzburger Almenweg is 350 km 
en telt 92 etappes. 90% van de 
trektocht loop je tussen een hoogte 
van 1000 en 2000 meter. Onderweg 
zijn er 120 hutten en passeer je 
25 plaatsen. De route is zowel ge-
schikt voor dagwandelingen of een 
meerdaagse trektocht. Alle etap-
pes zijn voor gps te downloaden en 
staan op Google Earth. 

salzburger-almenweg.at
vakantie.salzburgerland.com
almsommer.com

Ieder uur kom je wel 
een almhut tegen. 

dat tussen de bergtoppen verscholen ligt. Het water 
is ijskoud, maar heerlijk fris aan handen en gezicht. 

GEWEIEN EN TROFEEËN
De lucht is echt anders dan in mijn stad, ik kom am-
per iemand tegen maar voel me toch niet verloren 
omdat ik weet dat er altijd weer een hut op mijn pad 
komt.
Zo ook die avond. Ik eindig aan het einde van de 
middag op de Weisalm, ruim op tijd voor het avond-
maal. Vanavond heb ik een luxe hut want er is een 
douche zodat ik even later fris en fruitig aanschuif bij 
een groep in de Stube. Onder een zee van geweien 
en andere trofeeën krijgen we Bauernbrat’voor-
geschoteld. Een stevig maal van aardappelen en 
varkensvlees dat er na een dag lopen wel in gaat. 
Uiteraard zorgt gastheer Michael voor een glaasje 
‘vitaminen’ bij het eten. Een paar uur later val ik 
moe maar voldaan in mijn bed. Ik moet de komende 
dagen stevig doorlopen wil ik genoeg punten 
verzamelen voor die gouden wandelschoen. Maar ik 
verheug me erop. En gezien de vele blauwe paden 
kan de volgende keer zelfs het hele gezin mee. 

Linksboven 
fugiand undignati 
reprem ratem-
quate pa dit eatur 
anditiasime culpa 
 
Linksonder 
Proeverij op 
bio-Hof Stein-
mannbauer met 
zelfgemaakte  
kaas en vlees 
 
Midden
fugiand undignati 
reprem ratem-
quate pa dit eatur 
anditiasime culpa 
pelluptatus se-
quid que estium 
 
Groot 
fugiand undignati 
reprem ratem-
quate pa dit eatur 
 
Rechtsonder 
fugiand undignati 
reprem ratem-
quate pa dit eatur

Salsburg

Oostenrijk
Duitsland

Italië

Großarl
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