
OMSCHRIJVING

Alle buurtschappen op de Bellwalder Berg 
zijn met zorg gekozen op veiligheid (lawi-
nes!), beschikbaarheid van water en vol-
doende ruimte voor weidengebied. De hui-
zen werden dicht op elkaar gebouwd op 
een stenige plek: een stevige ondergrond, 
die ongeschikt was voor de landbouw. De 
oudste huizen stammen uit de 16de eeuw. 
Het gerestaureerde Hüberhus is de oudste 
bouwwijze. Het onderste huis van Egga was 
de volgende stap: een tweeverdiepinghuis 
met Stube, keuken, slaapkamer en wc in 
een uitbouw. 

Hoofddorp Bellwald bestond uit meerdere 
buurtschappen. De kerk en kapellen zijn 
later gebouwd (1650-1700). Daarvoor ging 
men ter kerke in Ernen, te voet via Fiesch 
of Fürgangen. Ieder buurtschap bestond uit  
woonhuizen, stallen, spiekers, stadels, een 
bakhuis, watermolen en bron. Er woonden 
verschillende gezinnen – families – in één 
huis, in meerdere lagen. Aan de voorzijde 
van de woning is een grote kelder voor op-
slag van kaas, aardappels, groente en fruit. 
De stallen waren alleen winterstalling;

vanaf mei ging het vee via de vooralp naar 
de alp. Op alle niveaus van de berg staan 
nog stallen waarin het hooi geborgen werd. 
De spiekers dienden voor opslag van ge-
bakken brood, gedorst graan; het vlees 
werd er opgehangen naast de kleding. 
Platte stenen hielden het ongediertevrij. 

De stadels dienden voor opslag van ver-
bouwde rogge en het dorsen. In het bak-
huis bakten de families enkele keren per 
jaar vrachten brood. De bronnen waren 
vanouds uitgeholde boomstammen waar-
heen water geleid werd door smalle wa-
tergeulen (Bisse/Suone). Het vee werd er 
gedrenkt, de was gedaan en water geput. 
Pas halverwege de 20ste eeuw kwam er 
waterleiding en riolering. Direct onder of 
boven de dorpjes lagen de akkers voor 
aardappels, rogge en vlas. Bij de woningen 
waren grote moestuinen. 
De kapel van Egga wordt door onze buren 
dagelijks gebruikt voor een godsdienst- 
oefening (om 8 uur). Iedereen is welkom.
Tip: ideaal bij regenachtig weer!

ROUTE

Loop het voetpad af naar beneden en ga 
bij de parkeerplaats door het hekje het 
voetpad naar Bodma op. Egga, dit pad en 
Bodma liggen alle op een zijmorene van de 
Fieschergletsjer.
Loop overal achterlangs, tussen de huizen 
en gebouwtjes door. In Bodma staat aan 
de overkant van de straat het restant van 
het bakhuis. Na Bodma loop je een stukje 
langs de autoweg, want de ‘graat’ over de 
morenerug is hier abrupt afgebroken. Het 
kapelletje ‘Sitti Chaputti’ verwijst hiernaar. 
De bewegwijzering stuurt je weer terug 
naar deze graat; daarna gaat het naar de 
St. Anna Kapelle.
Steek hier over en volg de bordjes naar 
Bellwald. Het leidt – na een kort breder 
pad – naar een ‘trap’ tussen de stenen van 
opnieuw een morenerug, naar Ze Fäle. Hier 
is de watermolen gerestaureerd.
Volg het pad tot Bellwald. Hiervoor moet je 
in Stei even over de asfaltweg en opnieuw 
van de weg af een smal paadje rechts om-
hoog in. Kijk in Stei even richting Egga: 
hiervandaan kan je de Fieschergletsjer 
zien! En vanuit Egga kijk je precies op dit 
buurtschap.
In Bellwald loop je een klein stukje over de 
weg naar links en dan over de trap naar 
beneden langs Fredy’s skishop. Deze ligt 
onder de Tearoom/bakker. Met wat zoeken 
vind je het voetpad naar beneden, met een 
oversteekje over de weg naar Stei. Het pad 
komt in Bodma uit, en daar ga je via het 
voetpad weer omhoog naar Egga. 
Alle paden van deze tocht zijn eeuwenoud 
; tot 1970 werden ze dagelijks gebruikt om 
te voet naar school, dorp of kerk te gaan.
 

Wandeling rondje Bellwalder dorpen
Egga - Bodma - St. Anna Kapelle - Ze Fäle - Stei - Bellwald - Bodma - Egga

Praktische informatie
Afstand: 6 km
Looptijd: ca. 2 uur (zonder pauze)
Hoogteverschil: 300 m  
Start/eind: Chalet Intiejer, Egga
Drinkwater: in Bodma kom je op de 
heen- en terugweg langs een bron.
Kinderen: leuke route, alleen een klein 
stukje langs de weg.
Bijzonderheden: oude voetpaden (kerk-
wegen), watermolen, kapelletjes en 
authentieke buurtschappen. 
Ideaal bij regenachtig weer. 

Tekst & beeld: Annemarie Blom
Opmaak & cartografie: Sietske de Vet


