
OMSCHRIJVING

Een prachtige maar stevige wandeling 
naar het idyllische kersendal tussen Ernen 
en Mühlebach. Je loopt over de hele graat 
(morenerand) vanaf de voet van de Bellwal-
derberg - waar de Wyswasser in de Rhône 
stroomt - tot Egga. De wandeling kan in-
gekort worden door in Fiesch op de trein te 
stappen en in Fürgangen de Luftseilbahn te 
nemen; een topper voor kinderen!
De route gaat door de lieflijke Bellwalder 
dorpjes Bodma en Fürgangen. In Bodma 
staat nog het restant van het bakhuis, aan 
de overkant van de weg. 
Fürgangen is minder dicht bebouwd; er is 
vroeger een flinke  brand geweest waarbij 
veel gebouwtjes en woningen afgebrand 
zijn. In Fürgangen staan veel kersenbomen 
evenals in de dorpen aan de overkant van 
de Rhône. 

Het gebied tussen Mühlebach en Ernen is 
mooi en romantisch. Akkers, kersen,  gal-
genheuvel, kruidentuinen, muilezelstal en

waterleidingen - ook bovengronds - ma-
ken het landschap met de oude huizen heel 
authentiek. Onder Ernen wordt het land 
zelfs nog op de oude manier bevloeid: daar 
wordt een metalen schut geplaatst in de 
smalle waterleidingen om de richting van 
de bevloeiing te bepalen. Direct onder het 
kerkje van Mühlebach wonen (2008) twee 
oude broers met hun zus die daar een mooi 
bedoeninkje hebben en nog steeds koeien 
melken in een oud stalletje en met het oude 
gereedschap. Je ziet maar zo een paard en 
wagen langskomen met (dezelfde?) oude 
mensjes erop op weg naar hun landje. 
In Ernen staat aan het dorpsplein restau-
rant St. Georg, waar je bijzonder lekker 
kunt eten en een heel bijzonder ijsje op 
je bord krijgt. Helaas is het dorpsplein in 
2007 geasfalteerd.

Tip: loop deze wandeling begin mei, als de 
kersenbomen bloeien op 1300 meter. In de 
hersft kleuren ze prachtig roodbruin.

ROUTE

Daal het voetpad af en ga door het poort-
je het voetpad naar Bodma op. Loop naar 
Bodma en volg de bewegwijzering naar 
Fürgangen. Loop door het dorp en steek 
links van het station eerst het spoor en 
verderop de weg over. Het voetpad naar de 
Rhône volgen. Brug oversteken en 150 m 
omhoog klauteren over het steile pad. Loop 
door de velden naar Mühlebach. Ga links-
om omhoog door het oude dorp, pak een 
beschrijving van de huizen uit de bus die 
aan een van de eerste oude panden hangt. 
Verwonder je bij de stal aan de linkerkant 
van de weg: zo ging het vroeger overal in 
Wallis. Loop even langs het huisje van de 
eigenaren naar de kapel op de top, en ga 
aan de andere kant langs het voetpad om-
laag. Geniet van de kersenbomen en de 
mooie erven rond de woningen. 
Kies een van de drie paden naar Ernen: 
bovenlangs langs de waterleiding, over 
de velden en akkers of over de Mosshubel 
langs de galgen. Dwaal wat door Ernen en 
loop vlakbij de kerk naar het voetpad over 
het Ärnerfäld. Let op de waterleidingen en 
bevloeiing. Steek de Rhône over en kijk op 
de brug naar de samenkomst van Wyswas-
ser en Rhône. Zoek je weg over het voet-
pad langs de Wyswasser en onder de rond-
weg door naar Fiesch (met wat moeite vind 
je het voetpad). Klauter tussen de huizen 
door naar het pad naar de graat. Er is een 
spoorwegovergang waar het voetpad door 
het bos omhoog begint. Volg het richting 
Bellwald (niet naar het Fieschertal!). Houd 
vanaf St. Anna Kapelle Bodma/Egga aan.
Wanneer je met de trein verder wilt, loop 
je door Fiesch naar het station, en stapt in 
Fürgangen over op de Luftseilbahn.

Wandeling Fürgangen - Fiesch
Egga - Bodma - Fürgangen – Mühlebach – Ernen – Fiesch – Bodma – Egga

Praktische informatie
Afstand: 14 km (ingekort 9 km)
Looptijd: ca. 4 uur (zonder pauze)
Hoogteverschil: 650 m; bij de ingekorte 
route is het 200 m stijgen.    
Start/eind: Chalet Intiejer, Egga
Drinkwater: bronnen in Bodma, Fürgan-
gen, Mühlebach, Ernen en Fiesch. Res-
taurants in Mühlebach, Ernen en Fiesch.
Kinderen: leuke wandeling, dierentuintje 
langs graat bij gebouw van Luftseilbahn 
naar Eggishorn. Tweemaal Furkastrasse, 
spoorbaan en Rhône oversteken.
Bijzonderheden: kersendalletje tussen 
Ernen en Mühlebach, galgen bij Ernen, 
bijzondere bebouwing beide dorpen, 
samenkomst Wyswasser en Rhône, de 
lange zijmorene die onderaan hoofdmo-
rene wordt van de Bellwalderberg. 
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