
Bielerhöhe - Wiesbadener Hütte.



1109'18. SylvrettaStausee  Wiesbadener Hütte v.v.
Met de bus van 9:30 ri jden we allen via Partenen de
Sylvretta Strasse op naar de Bielerhöhe en de Sylvretta-
Stausee. Daar starten we dan de wandeling boven dit
stuwmeer langs naar de Wiesbadener Hütte.
Aan deze oostkant van het meer lopen we eerst een
verkeerd pad op. Deze gaat te ver bergop.

LB: Wijk boven het hotel: Ausserbach.
RB, LM: Silvretta-Stausee.
MO, RO: Steenmannetjes.





Dus terug naar het brede pad langs het stuwmeer en iets later
klauteren we naar het juiste pad boven, die rood-wit en later ook
blauw-wit gemarkeerd is.

LB: Hoogteprofiel van de wandeling.
LM, MM, MO: Watervallen.
RM, LO: Paadje hoger op de helling.van de Grossvermuntalpe.
RO: De Lobspitzen boven de Klostertalerbach.



Het gaat veelal over goed te lopen smalle paden.

LB, MB, LO: Korte pauze boven het meer.
LB: Foto Lan.
RO: Ganzerik, Potentilla aurea.



"Veelal" omdat er enkele lastige passages bij zi jn.

LB: Zuidpunt van de Silvretta-Stausee.
RB, LO: Op 2208 m boven het Ochsental.



Bij het einde van het stuwmeer, gaan we links het Ochsental
in en lopen we hoog boven de I l l .

B: Ochsentalergletscher und Kleiner Piz Buin (3255 m).
Deze pagina: Ochsental.



We hebben steeds weer schitterend
zicht over dalen, bergtoppen en enige
gletsjers.

LB, RB, LM, MM: Pauze onder de
Radsattel, Ochsental.

LB: Foto Lan.
O: Schattenspitz- of

Schneeglockengletscher?



Deze pagina: Ochsental.



Tegen halfdrie komen we dan aan bij het eindpunt van
vandaag, de Wiesbadener Hütte. Daar pauzeren we een
klein half uur. Die halve lliter saure Radler smaakt
uitstekend.
Dan dalen we weer afover het bredere en lager gelegen
pad. Terug naar de Syvretta-Stausee.

LB: Foto Lan.
RB, LM: Wiesbadener Hütte.
RO, LO: Onder langs naar de Silvretta-Stausee.



We zien l inks de I l l , die zi jn oorsprong heeft net onder de
Ochsentaler Gletscher en links naast ons de diepte in
klettert.

LB: Illursprung.
RB: De Ill.
RM: De kam van de Lobspitzen.
LO: Monnikskap, Aconitum napellus.
MO, RO: Campanulla Pulla.



Binnen ruwweg 1 3/4 uur marcheren we terug naar de bus bij
de Bielerhöhe. (We wil len de bus van 1 6:50 niet missen!).

RB: Silvretta-Stausee.
LM, LO: Brug over de Ill.
RO: Wolverlei, Arnica montana.



Opmerkeli jk is dat we op die uiterst stei le Sylvretta Strasse
door een groep fietsende kinderen ingehaald worden. Die
razen door die 34 haarspeldbochten naar beneden.

Vanwege de zwaarte van deze wandeling besluiten de
wandelleiders de voorgenomen wandeling voor morgen in
te korten en delen dat na het avondeten mede. Daar
moppert niemand over. De avond wordt vervolgens gevuld
met bridgen, rikken, skibbo-en en buurten.

RM, LO: Kinderen passeren de bus! (Sylvretta Strasse).
MO, RO: Sylvretta Strasse vanuit de bus.




