
OMSCHRIJVING

Deze wandeling brengt je door drie mooie 
Gommer dorpen en voert langs de meest 
comfortabele route. 
Het eerste dorp is Niederwald, vanouds de 
levensader van Bellwald. Al het verkeer 
met de  buitenwereld liep vroeger over het 
voetpad tussen beide dorpen. 
Niederwald is een gaaf en mooi gerestau-
reerd dorp dat onder grote wouden tegen 
een steile noordwand ligt aangeplakt. 
Bodme is een flinke buurtschap aan de 
overzijde van de Rhone. Blitzingen is een 
groter dorp, waarboven vroeger een kas-
teel stond, op de Chastebiel. Nu is daar 
een vakantieoord. Boven Blitzingen loopt 
de route door de buurtschappen Gadme en 
Wiler. Terug gaat het over de Gommer Höhen-

weg; heen over de oude verbinding en de 
Waldweg boven de Rottenweg.
De Rottenweg is een erg aangename, 
meest halfverharde weg aan de zuidzijde 
van de Rhone die van Oberwald naar Brig 
loopt. 

De Waldweg loopt een stukje hoger en  
parallel aan de Rottenweg. De Gommer 
Höhenweg loopt van Bellwald naar Ober-
wald. Het is een heel beroemde wandelweg 
die steeds op ongeveer dezelfde hoogte 
blijft, zo ongeveer op 1600 meter.

Deze wandeling geeft mooie uitzichten over 
het Gomsdal, maar loopt ook beschut door 
de bossen en is daarom ook prima te doen 
met minder goed weer. 
De weidegrond voor Niederwald is zeer 
bloemrijk; in de zomer staat het er vol met 
geraniums en herfsttijloos.

ROUTE

Loop over het voetpad naar Ried. Neem 
de stenen trap omhoog en ga verder over 
het pad naar Bellwald. Loop dwars door het 
oude dorp en steek de weg over en neem  
het voetpad naar Niederwald. Volg dit pad 
en geniet van het mooie bos en de bloem-
rijke weilanden voor Niederwald. 

Loop door het dorp heen, steek de weg 
over bij het station en ga verder richting de 
Rhone. Over de brug sla je linksaf richting 
Bodme/Blitzingen. Je loopt door een vrij 
steile weidegrond en vlak boven Rotten-
brigge, een fraai nederzettinkje met alleen 
nog een kapelletje en wat stallen. 

Na de oversteek over de Chrimpebach daal 
je af en loopt erg mooi door Bodme. 
Loop door naar Blitzingen en vervolg het 
pad naar Gadme en Wiler. Boven Blitzingen 
is het opnieuw erg mooi, je wandelt door 
de geaccidenteerde velden en over een 
morenerug. 

Eenmaal bij Wiler  
ben je op de Gommer 
Höhenweg. 
Je blijft nu vrijwel op 
dezelfde hoogte lopen 
totdat je terugkomt in 
Bellwald. 
Vandaar neem je het-
zelfde pad terug, dus 
via Ried, naar Egga.

Wandeling Niederwald - Blitzingen
Egga - Ried - Bellwald - Bodme - Blitzingen - Bellwald - Ried - Egga

Praktische informatie
Afstand: 12 km
Looptijd: ca. 4 uur (zonder pauze)
Hoogteverschil: 500 m  
Start/eind: Chalet Intiejer, Egga
Drinkwater: bronnen in Ried, Nieder-
wald, Bodme en Blitzingen. Restaurants 
in Niederwald en Blitzingen.
Kinderen: de route is veilig en afwis-
selend; inkorten kan door terug de trein 
te nemen tot Fürgangen en daarna de 
Luftseilbahn naar Bellwald.
Bijzonderheden: treinstations in Blitzin-
gen en Niederwald. In Bodme een kapel 
uit de 16de eeuw en een museumpje, 
en in Ammere (iets voorbij Gadme) een 
openluchtmuseumpje. Mooie bossen, 
twee maal over de Rhone, mooie open 
gebieden en bloemrijke weidegronden. 
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