
 

 

ZIJDE 1/1 

Natuurbewust - De zomer in het Kufsteinerland
 

Wie deze streek in de lente en in de zomer van zijn mooiste kant wil beleven, moet naar buiten de natuur in. 

Wegen daarheen zijn er genoeg: zo'n 1000 km aan prima aangegeven wandelwegen wachten op genietende 

wandelaars en gepassioneerde bergbeklimmers. Van ontspannen familieroutes tot adembenemende bergtop- 

en klimtouren in het beroemde Kaisergebergte is hier voor ieder type wandelaar iets naar zijn of haar gading 

te vinden. Om weer op krachten te komen kunt u terecht in een van de talrijke hutten met Tiroolse lekkernijen 

en bioproducten uit de streek. 

 

De Wilde blijft ongetemd 

 

Sinds meer dan 50 jaar is het Kaisergebergte een beschermd natuurgebied. Ondanks enorme populariteit en 

bekendheid blijven fauna en flora oorspronkelijk en vertonen een grote variëteit. Het beroemde natuurreser-

vaat is een waar wonderland voor wandelaars: lichtgekleurde, bizar gevormde kalksteen, 1000 meter hoog 

oprijzende bergwanden en spitse rotspunten boven schilderachtige alpenweiden verlenen de "Wilde Kaiser" 

zijn mythisch karakter. In 1963 werd op initiatief van de Kufsteinse sectie van de Alpenvereniging de hele 

"Wilde Kaiser" tot beschermd natuurgebied verklaard. Het Kaisergebergte is bij bergbeklimmers en wandelaars 

zeer geliefd – hier bedwongen alpinisten voor de eerste keer in de wereld de VIIde moeilijkheidsgraad. 

 

Wandelwegen van elke moeilijkheidsgraad breiden een net van genieten en beleven uit over bergdalen en 

toppen. In talrijke hutten en eetgelegenheden kunnen wandelaars weer op krachten komen met bioproducten 

en lekkernijen van de streek. Het lange tijd zeer afgelegen, romantische Kaiserdal is ook na zijn aansluiting 

aan het wegennet nog altijd een van de meest populaire plekken in het gebergte. Wie het wil bereiken, moet 

282 treden omhoog klimmen. Een geringe inspanning voor het genot van oorspronkelijke beschermde natuur. 

 

Het gaat de hoogte in: natuurbelevenis Kaisergebergte 

 

Net zo indrukwekkend is de natuurbelevenis Kaisergebergte boven Kufstein. U komt naar boven met de Kuf-

steinse Kaiserlift die wandelaars van april tot oktober via een tussenstop (ca. 900m) naar de "Wilde Kaiser" 

transporteert. Op 1200m boven de zeespiegel aangekomen vindt de bezoeker een intacte natuur, heerlijke 

wandelwegen, bewustzijnsplekken, toppen met vergezichten en een traditionele huttencultuur. 

 

Na zo veel sport en activiteit mag ook ontspanning niet ontbreken: in het hele Kufsteinerland vindt u zeven 

heldere meren met prima waterkwaliteit die u zullen verleiden om een verfrissende duik te nemen. De Thier-

see, gelegen aan de voet van de Pendling-berg, geldt in de regio bovendien van oudsher als een magische 

plek waar mensen nieuwe kracht kunnen putten, het meer nodigt u uit om daar te ontspannen. Ook kleine 

watervallen in de regio zijn ideale plekken om af te koelen en te pauzeren. Een bijzonderheid onder de ver-

schillende plekken met natuurwater in het Kufsteinerland is de Blauwe Bron in Erl: deze werd in 1926 tot het 

eerste natuurmonument in Tirool verklaard. 


