Wandelen rond Egga en Bellwald
Egga - Schranni - Egga

OMSCHRIJVING
De wandeling naar Schranni/Obflue is een
topper voor gast en inwoner! Het einddoel
is het uitzichtpunt op de Fieschergletsjer.
De gletsjertong ligt diep hieronder in een
nauw dal.
Vroeger vulde de gletsjer dit dal tot deze
hoogte en was dit gebied samen met ‘Burg’
aan de andere zijde van de gletsjer alpweide, vandaar de alphutjes in dit gebied.
Bij het huisje ‘Schranni’ ontspringt uit de
bergen een beekje dat zo horizontaal mogelijk rond de berg geleid is voor bevloeiing (bisse of suone). Dit beekje ligt in een
heel idyllische omgeving van gladgepolijste
rotsen.
De wandelpaden zijn eeuwen geleden gevormd door de herders met hun koeien.
Het laagst gelegen pad klimt flink, het ander is wat vlakker en volgt de waterleiding.
Het klimmende pad komt vanaf Ried, het
andere vanaf Bellwald.

ROUTE
Beide zijn in te korten van en naar Egga, en
de loopvolgorde hangt van je voorkeur af:
steil klimmen en zacht dalen of andersom.
Ze zijn allebei smal, beeldschoon en afwisselend. Je loopt door stukjes ooibos, langs
sparren, over droge kruidige plekken en
een groot deel door de bultrotsen.
Toptijd is tussen half mei en half juni. Half
mei loop je in het laatste deel nog over
stukken sneeuw en je vind velden die vol
krokusjes staan, daar waar de sneeuw net
weg is. Wanneer je het vlakkere pad volgt,
kom je over de bosweg bij Mutti. ‘s Winters
is deze weg onderdeel van de piste. Het
pad loopt hier door een halfopen lariksbos,
waarin na half mei overal zachtgeel wildemanskruid, gelardeerd met gentianen en
orchideeën oplicht.
Tip:
loop je
de route
in mei,
eind van
de dag,
dan is de
kans groot
dat je
steenbokken ziet!
Neem dan
zowel op
de heen- als terugweg het steilere pad en
kijk omhoog naar de bultrotsen. Hier leven
in deze periode meerdere roedels mannetjes en enkele met vrouwtjes en jongen.
Wanneer je rustig bent, en blijft staan zijn
ze heel mak en laten zichzelf goed en met
wat geluk van nabij bekijken.

Zowel Obflue als Schranni zijn goed bewegwijzerd. De normale route is over het voetpad naar Ried, daar scherp linksaf, eerst
een stukje asfaltweg, dan verder de bordjes volgen. Wie van wat klauteren houdt,
kan op de heenweg een van de volgende
afsteekroutes nemen:
* Vanaf chalet Intiejer achteruit de weilandjes oplopen. Over het beekje met
watervalletje, karrenspoor, dan door de
weilandjes tot hek met bordje ‘Schafalpe’.
Eroverheen klimmen en het schapenpaadje
omhoog volgen. Vanaf het hek goed naar
rechts kijken: een stukje boven je zie je
(met moeite) een vlak pad lopen. Klauter
daar door het gras of over de bultige rotsen
heen. Je bent dan op het onderste, steilere
pad naar Schranni.
* Over het voetpad naar Ried en direct na
het grote ‘Doppelthaus’ van de buren door
het gras omhoog, vrij steil. Tussen stalletjes door naar de weg vanaf Ried.
* Ook bij het vlakkere pad is een prachtige
afsteekroute. Dit loopt tussen het bovenste gedeelte van Ried (bovenaan steile pad
dwars door dorp) over de morenerug slingerend omhoog tot onder de stoeltjeslift.
Vandaar gaat een steil breder pad omhoog
naar het bospad richting Mutti; blijf aan
westzijde stoeltjeslift.
De normale route eindigt boven in het oude
Bellwald, vanwaar je ter hoogte van het
brede pad met kinderhoofdjes (bij school)
naar het voetpad naar Ried kunt en verder
naar Egga. In Ried loop je over een steil
pad van straatklinkers en stenen traptreden tussen de huizen door naar beneden.

Praktische informatie
Afstand: 8 km (kan ingekort)
Looptijd: ca. 3,5 uur (zonder pauze)
Hoogteverschil: 400m (Schranni ligt
op 1900 m)
Start/eind: Chalet Intiejer, Egga
Drinkwater: in Ried en Bellwald
Kinderen: leuk pad en leuk eindddoel
Bijzonderheden: prachtig uitzicht,
beekje, steenbokken in mei
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