
OMSCHRIJVING

Het hogere bewoonde gedeelte van het 
Fieschertal is beeldschoon en afwisselend. 
Een steil pad uit Egga en Bodma vormen 
schakels voor een leuk rondje door het dal. 
Het Fieschertal is opgebouwd uit een serie 
bultrotsen die gevormd zijn door de zich 
terugtrekkende Fieschergletsjer. Onder 
sommige steile rotswanden is een dorpje 
geplakt, beschut tegen wind en gevaar. In 
het dal zijn leuke voetpaden, maar ook een 
slingerend en klimmend asaltweggetje. 
De flora is geweldig: een bloemenweelde 
in de weilanden en veel gele orchideeën op 
de rotsen. Er zijn diverse leuke rondjes te 
lopen, alle gaan flink op en af.

Tip: een prima wandeling bij bewolkt weer. 
De afdalingen zijn erg steil, maar niet ge-
vaarlijk. Na regen kan het soms glibberig 
zijn. Er lopen veel kuddes geiten. Let daar-
om goed op het sluiten van de poortjes. 
In mei loop je door de seizoenen heen: de 
bloei en groei is een paar honderd meter 
lager veel verder dan in Egga. In het dal 
bloeien de appelbomen wanneer in Egga de 
kersenboom net in bloei komt.

ROUTE

Er is keuze uit twee beschreven routes:

A. Loop het voetpad naar beneden, en ga 
achterlangs het parkeerterrein het voetpad 
naar Bodma op. Loop naar Bodma en zoek 
daar het voetpad naar het Fieschertal. Je 
moet een klaphekje door. Dit pad loopt in 
korte haarspeldbochtjes naar beneden. 
Later gaat het door een vochtig weide-
gebied en na de oversteek van een smal 
wegje kijk je op een in bedrijf zijnd boeren-
gedoetje in Lambrigge. 

Er lopen twee leuke asfaltweggetjes naar 
Unnerbärg omhoog; de ene is het weggetje 
dat je net overgestoken bent. Voor het an-
dere moet je nog even doorlopen. 
Unnerbärg is een dorpje dat enkel uit een 
paar verbouwde stallen bestaat. 

Dan steek je de duizelingwekkend diep 
stromende gletsjerbeek de Wysswasser 
over. En vandaar ga je het voetpad omhoog 
naar Egga-Bellwald. 

B. Loop het voetpad naar beneden en ga 
achter het parkeerterrein het voetpad naar 
Märjela op. Even flink dalen todat je op een 
zonnig, uitstekend plateau komt. Bij de 
woning op het eind gaat het voetpad wat 
onduidelijk naar rechts, verder is het goed 
zichtbaar. Afdalen tot de brug over de Wys-
wasser, daar de asfaltweg langs Unnerbärg 
volgen. Doorlopen  naar bovengenoemde 
kleine dorpjes. Zoek je weg met kaart en 
bordjes, alle routes zijn mooi. Je kunt af-
snijden door niet de Wyswasser over te 
steken maar eerder naar links te slaan, 
evenwijdig met de gletsjerbeek over een 
slingerend dalend asfaltweggetje; zo kom 
je ook bij de dorpjes. Ga bij Wichel via een 
ander paadje richting Lambrigge en Bell-
wald (loop vooral ook tussen de hekken en 
langs de waterleiding!). Daar gaat het pad 
omhoog naar Bodma en Egga.

Wandeling door het Fieschertal
Egga-Bodma-Lambrigge-Unnerbärg–Egga, of: 

Egga–Unnerbärg–Lammbrigge–Wirbul–Zer Flie–Wichel–Lambrigge–Bodma–Egga

Praktische informatie
Afstand: A. 4 km B. 7 km
Looptijd: A. 1,5 uur B. 2,5 uur (zonder 
pauze)
Hoogteverschil: 400 m  
Start/eind: Chalet Intiejer, Egga
Drinkwater: in alle buurtschappen zijn 
bronnen.
Kinderen: heerlijk rennen, spannende 
bochtige wegen, levensgevaarlijke steile 
kloof naar de Wyswasser!
Bijzonderheden: flora in het dal en 
op de hellingen, authentieke dorpjes, 
waterleiding en weggetjes, prachtige 
bultrotsen, diep uitgesleten gletsjerbeek 
de Wyswasser, zicht op de Oberaarhorn 
vanuit het dal.
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