Wandeling naar Niederwald
Egga - Niederwald - Egga

OMSCHRIJVING
Niederwald is de buurgemeente waarmee
Bellwald vanouds verbonden was voor alle
verkeer. Te voet, dan wel te verstaan:
vanaf de ‘hoofdstraat’ door Bellwald kom je
op het pad naar Niederwald, rechtstreeks
langs de berg. Alles wat men niet in het
dorp zelf produceerde, werd getransporteerd over deze voetpaden. Dat ging met
rugkorven, vaak door jongens gesjouwd. De
voetpaden werden minder belangrijk toen
in 1955 de Luftseilbahn vanaf Fürgangen in
gebruik werd genomen; in 1970 volgde de
autoweg. Tot die tijd was iedereen volledig
aangewezen op de voetpaden.
Niederwald is een van de mooiste Walliser
dorpen in het Gomsdal. Het ligt tegen de
noordwand aangeplakt in meerdere lagen
boven elkaar. Smalle paadjes en steile
trappen verbinden alles met elkaar. De
oude dorpsstraat is nog helemaal intact. Er
is een piepklein restaurantje, een station,
een kerk, en de auto blijft onderaan de weg
staan. Vanaf Niederwald kun je de Rhone
oversteken, en alle kanten opfietsen.

ROUTE
De Gommer Höhenweg loopt - tussen 1650
en 1300 meter - boven alle Gommer dorpen en heeft overal afslagen. Het ligt volop
in de zon en is vooral in voor- en naseizoen
erg aangenaam en het uitzicht is prachtig. Het Grimselgebied, Galenstock en alle
dorpjes in het dal liggen in het blikveld.

Deze route is heel ontspannen omdat niet
is gekozen voor de steile afdaling naar Niederwald, maar voor een geleidelijke tocht
langs een morene en landbouwweggetjes.
Onderaan die morene ligt het buurtschap
Wiler.
De weg terug gaat over het bovengenoemde oude verkeerspad en het klimt stevig.
Maar bedenk dan dat de mensen hier tot
een halve eeuw geleden nog liepen met
een vat wijn of een korf vol balen zout…
Het is in ieder geval lekker beschaduwd tijdens het klimmen.
Tip: loop de route niet als het warm is. Bewolking is geen probleem. Kies bij voorkeur
een zonnige dag in het voor- of naseizoen.

Loop langs het voetpad naar Ried: stenen
trap omhoog en verder naar Bellwald. Links
richting Sessellift, doorlopen omhoog tot
aan een horizontaal pad (bij houten bord
‘Gommer Höhenweg’ ben je goed). Door
dit pad te volgen vermijd je de asfaltweg.
Eerst is het een breed zandpad met stalletjes en weiden.
Na ruim 1 km komt er een haarspeldbocht
en wordt het een smal voetpad. Deels gaat
het door een lawinegebied met stobben en
stenen. Neem níet de afslag naar Niederwald, maar loop door over de morene tot
afslag naar Blitzingen.
In Wiler ga je terug, over een smal asfaltweggetje dat een zandpad wordt. In een
haarspeldbocht ga je rechtdoor over een
smal voetpad naar Niederwald. Na een
rondje om en over de aangelegde lawinewal
- zodat de Furkastrasse en de spoorbaan
worden beschermd - kom je in Niederwald.
Je ziet het prachtig onder je liggen.
Zoek een weg tussen de steegjes en loop
over het smalle voetpad naar het oosten;
Bellwald staat goed aangegeven. Op een splitsing neem
je het pad naar Bellwald; het
is in 2008 verbreed, zodat
het ‘s winters geprepareerd
kan worden tot Winterwanderweg. Het loopt door de
weilanden, dan door het bos
en tot slot door de weilanden
onder Bellwald.
Zoek je weg dwars door
het oude dorp naar het pad
met kinderhoofdjes (langs
de school) en loop terug via
Ried.

Variatie: je kunt in Niederwald de trein
nemen tot Fürgangen en daar met de Luftseilbahn omhoog.

Praktische informatie

Afstand: 11 km
Looptijd: ca. 4 uur (zonder pauze)
Hoogteverschil: 400 m
(Niederwald ligt op 1251 m, de Höhenweg begint op 1650 m)
Start/eind: Chalet Intiejer, Egga
Drinkwater: bronnen in Ried, Niederwald en Bellwald, restaurant in Niederwald
Kinderen: route is afwisselend en veilig.
De klim vanuit Niederwald duurt vrij
lang; met de trein terug is een optie.
Bijzonderheden: prachtige uitzichten,
het oude voetpad tussen Niederwald en
Bellwald, afwisselend, treinstation in
Niederwald.
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