
Het Hochjoch, Schruns.



1 5-09-'1 8. Het Hochjoch bij Schruns.
Vanwege de lage bewolking-mist-nevel besluiten we een
dalwandeling te maken. Om kwart over negen lopen we
vanuit het hotel langs de Valschavielbach omhoog om bij
Vand linksaf te slaan. Via Ausserbach komen we al ras
terug op de doorgaande straat in het dal.
De nevels zi jn intussen dusdanig opgetrokken, zodat we het
toch hoger op wil len zoeken.

LB: Links dus.
RB, LM: Vand.
RM: Lijsterbes, Sorbus aucuparia.
O: Gortipohl.
RO: Hl. Nikolaus.



In Schruns wil len we de kabelbaan naar de Hochjoch
nemen.
Om de ti jd tot de volgende bus op te vul len lopen we langs
de doorgaande weg naar Gortipohl en stappen daar op de
bus naar Schruns.
Vervolgens gaat het met de cabinebaan de Hochjoch op
van ca 690 m naar 1 858 m bij het restaurant Kapell .

LB: Bushalte in Gortipohl.
RB: Schruns.
M, O: Onderweg met de Hochjochbahn.





We stappen direct over op de Sesselbahn naar Sennigrat
(2280 m). Aanvankeli jk is het daar nog vri j nevelig, maar het
uitzicht wordt zienderogen beter.
We beginnen aan de 1 0 ' wandeling naar de Wormser
Hütte.

LB, RB: Sennigratbahn.
M, LO: De nevel trekt op.
RO: Kälbersee.



Rechts duiken in de verte bergen uit de nevels op, hetgeen
een schitterend uitzicht oplevert.

LB: Lawinenverbauung.
RM, LO, MO: Pad naar de Wormser Hütte.
RB: Pauze in de Wormser Hütte.



Het is inmiddels al weer 1 2 uur geworden, zodat eten en
drinken welkom zijn.
Desgevraagd kri jgen we horen dat berghutten als deze
oorspronkeli jk door buitenlandse bergsportverenigingen
gebouwd en onderhouden werden. Vandaar dat namen van
diverse Duitse steden in de omgeving opduiken: Worms,
Wiesbaden, Saarbrücken, Heilbronn, Tübingen,

B: Wormser Hütte. RB: Foto Tet.
LO: Afdaling naar de Herzsee.



Om 1 2:35 dalen we af in de richting van de felgekleurde
Herzsee. We zien de Teufelsbach, die diverse meertjes
verbindt.

LB, RB, RM: Afdaling naar de Herzsee. (LB: Foto Tet).
MM: De Herzsee.
O: Teufelsbach.



Een kleinere plas zonder naam krioelt van de kleine kikkers
en dikkoppen. Tussen de keien zien we een volwassen
Bruine kikker.

RB: Schwarzsee.
LO: Kikkertje.
MO: Dikkoppen.
RO: Bruine kikker, Rana temporaria.



We komen langs de skitunnel en de Schwarzsee.

LB: Bruine kikker, Rana temporaria.
RM: Monnikskap, Aconitum sp.
LO: Skitunnel.
MO, RO: Blik op de Schwarzsee.



Van de Schwarzsee klimmen we weer naar de Surbl ies,
waar we prachtzicht hebben op de (gedeeltel i jk verscholen)
toppen van de Verwallgruppe.

LB: Schwarzsee.
RB, LO, MO: Blik naar het NO-en op de Verwallgruppe.



We klimmen over de Surbl ies (ook Sauerbleis genoemd) en
hebben er weer fenominale uitzichten.

LB, RB, LO: Surblies.
MO: Afdaling van de Surblies.
RO: Roestbladalpenroosje, Rhododendron ferrugineum.



In de Speichersee Kapell (een kunstmatig waterbassin) is
een vreemd patroon van luchtbel len te zien. Dit waterbassin
is er trouwens om straks weer sneeuw te kunnen maken.
De natuur is niet betrouwbaar genoeg.
Dan is het niet ver meer naar de kabelbaan. Via Gasthaus
Kropfen gaat het dan weer met de bus naar het hotel.

RB: Speichersee Kapell.
LM: verzameling sneeuwkanonnen.
RM: Nevel op de flanken van de Hochjochstock.
LO: Een afzakkertje halen bij Gasthaus Kropfen.
MO, RO: Afdaling naar Schruns met de Hochjochbahn.



De laatste avond wordt traditioneel gevuld met kunst en
cultuur. Daarvoor heeft iedereen de afgelopen dagen
enkele regels geri jmd met observaties van de afgelopen
week. Roos en Josephine hebben deze verzen
gerangschikt tot een coherent verhaal. Een herkenbaar en
dus goed verhaal.

Deze pagina: Josephine vertelt het verhaal van deze week.
MO: Foto Lan.



Hil ly spreekt dan het dankwoord ten aanzien van de wandelleiders Hans T. , Wim A. en Wim v. K.
Ze hebben ons een heerl i jke wandelweek bezorgd. Dan overhandigt ze als bl i jk van waardering
voor elk een speciale badhanddoek en een fles wijn.
Wim v. K. geeft tenslotte een uitvoerige evaluatie van afgelopen week. Conclusie we hebben het
hier goed naar de zin gehad: Dit is voor herhaling vatbaar.
Ook deze laatste avond gaan onze hotel iers om 22 uur op huis aan en worden wij gemaand deze
ruimte te verlaten. Morgen gaan we weer op huis aan.

B, M: Uitreiking van de cadeau's voor de wandelleiders door Hilly.
LO: De evaluatie van deze week doorWim v. K.




