Wandeling Niederwald - Mühlebach

Egga-Bodme-St.Anna Kapelle-Niederwald-Steinhaus–Mühlebach–Fürgangen–Bellwald–Ried–Egga

OMSCHRIJVING
Een prachtige, rustige wandeling door bos,
veld, een lieflijk kersendalletje en authentieke dorpen. Aan de overkant van de Rhône gaat het grotendeels over de Rottenweg
die eerst voor landbouwverkeer en verderop als verkeersroute geasfalteerd is.
Alle dorpen onderweg zijn erg oud en
prachtig in stand gebleven. Sinds de Furkastrasse aan de noordkant van de Rhône
geasfalteerd is, is de Rottenweg met aanliggende dorpen op een zijspoor geraakt.
Vroeger was Ernen hoofdplaats van het
Goms. De kerk, raadhuis, gevangenis en
galgen waren voorzieningen waar het hele
gebied op aangewezen was. Het dorpsplein
getuigt van deze middeleeuwse grandeur.
Mühlebach is een juweeltje met de oudste
houten huizen uit Zwitserland: er is zelfs
een spieker uit de 14de eeuw! Het oude
dorp ligt wat achteraf tegen de berg en
wordt bekroond met een kapelletje op een
prachtige en verstilde bult.
Niederwald is een fraai dorp onder het berggebied van Bellwald. Steinhaus ligt aan de
Rufibach, een beek die het puin van een
diepe breuk bovenin de berg meevoert.

ROUTE
Het pad tussen de St. Anna Kapelle en Niederwald voert eerst door een spannend
sprookjesachtig bos; het laatste deel gaat
door kruidig schraal weidegebied. Aan de

overkant loopt de Rottenweg door landbouwgebied met vee en bloemrijke landerijen. Je kunt de weg deels vermijden door
een weggetje door dit land te nemen. Na
Steinhaus volgt de weg het oorspronkelijke
tracé van een lawinetunnel. Het ligt onder
het alpgebied Ernergalen, de beek heet
toepasselijk ‘Löüwibach’, de plek ‘Löüwine’.
In mei ligt hier nog een dikke vracht lawinesneeuw. Wanneer je doorloopt naar Ernen, kun je kiezen uit drie mooie routes: in
2007 heeft de bevolking een hoogliggend
pad aangelegd, langs een waterleiding. Lager ligt een pad door de velden, door het
dalletje tussen Ernen en de Mosshubel met
akkertjes en oude kersenbomen. Een derde route loopt spannend over de Mosshubel, direct langs de galgen. Van de galgen
zijn drie stenen peilers over; ze zijn op de
Hubel’ (heuvel) geplaatst op goed zicht en
voldoende reukafstand van Ernen..

Daal het pad af en ga over het voetpad naar
Bodma. Volg de bewegwijzering naar St.
Anna Kapelle, dan naar Niederwald. Steek
de Rhône over en sla meteen rechtsaf. Volg
de weg tot Mühlebach; op het laatste stuk
kan je een tijdje door de velden lopen. In
Mühlebach meteen linksaf het oude dorp
in. Aan één van de eerste huizen hangt een
bak met dorpsbeschrijving van alle (genummerde) oude panden. Loop even omhoog naar de kapel met bankjes rondom.
Loop aan de andere kant het voetpad af en
kies uit een van de drie routes naar Ernen.
Bekijk in Ernen in ieder geval het dorpsplein, en wandel daarna nog even rondom
de kerk.
Loop een andere route terug
naar Mühlebach
en zoek het pad
naar
Fürgangen/Bellwald.
Dit begint aan
de Rottenweg,
direct
onder
het dorp Mühlebach.
Klauter
langs het pad
naar beneden.
Verwonder je over het sterke verval van de
Rhone en klim omhoog naar Fürgangen.
Dit pad is korter dan dat aan de overkant.
Steek in Fürgangen de Furkastrasse en
spoorbaan over en stap in de Luftseilbahn!
Boven aan het loket afrekenen. Loop terug
naar Egga.

Praktische informatie

Afstand: 12 km (16 km over Ernen)
Looptijd: ca. 4 uur (zonder pauze)
Hoogteverschil: 550 m dalen,
150 m stijgen
Start/eind: Chalet Intiejer, Egga
Drinkwater: bronnen in Bodma, Niederwald, Steinhaus, Ernen, Mühlebach.
Restaurants in Niederwald, Mühlebach,
Ernen.
Kinderen: leuke wandeling, welllicht
door lange Rottenweg wat saai? Stukje
langs autoweg bij Bodma. Heen/terug
oversteken over Furkastrasse, spoorbaan en Rhone. Spannende afdaling bij
Mühlebach naar Rhone. Galgen in Ernen.
Met de Luftseilbahn omhoog.
Bijzonderheden: bloemrijke weidegebieden, kersen- en appelbomen. Terug
met de Luftseilbahn.
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