
Interlaken is een stad in Zwitserland gelegen in het kanton Bern. De stad bevindt zich tussen het 

Meer van Brienz en het Meer van Thun. Interlaken telt 5.700 inwoners (samen met Matten en 

Unterseen 15.000). 

Door Interlaken stroomt de rivier de Aare, die de Brienzersee en de Thunersee met elkaar verbindt. 

De naam van de stad is een samenvoeging van inter (= tussen) en laken (lacus = meren). 

Vanuit Interlaken heb je uitzicht op de top van de Jungfrau (4.158 meter), die ook wel de top van 

Europa wordt genoemd, omdat het station van de Jungfrau het hoogste treinstation van Europa is. 

(Bron: Wikipedia). 

Vanaf het stationsplein start je in westelijke richting over de Untere Bönigstrasse, die al snel overgaat 

in de Höheweg. Op dit deel van de route liggen de dure hotels, met 4 of 5 sterren, uit de tijd dat 

Interlaken een uitvalplaats was voor de rijken der aarde. De Engelse dichter Lord Byron en de 

 componist Felix Mendelssohn behoorden tot de gasten. 

Als je de Höheweg verder volgt zie je op een gegeven moment aan je rechterhand het Casino en 

Kursaal liggen, met een mooi aangelegde tuin met fontein en bloemenklok. Rechts achter de Kursaal 

ligt het moderne gebouw van het Auditorium. 

Aan de andere kant van de weg ligt een groot grasveld, de Höhematte. Als het weer het toelaat is dit 

de landingsplaats van de vele, vaak tientallen, paragliders. Over het grasveld heen heb je uitzicht op 

de hoge Alpenreuzen, zoals de Jungfrau en de Eiger.  

Als je verder loopt over de Höheweg maken de hotels geleidelijk plaats voor de horlogewinkels. Alle 

merken, duur en minder duur, zijn er te koop. De prijzen liggen anno 2019 wel aanzienlijk hoger dan 

in Nederland. Behalve horlogeswinkels vind je hier ook verschillende winkels waarin ambachtelijke 

  chocolade wordt verkocht.

Ruim 200 meter voorbij de Höhematte sla je rechtsaf de Marktgasse in. De steekt de overweg over 

en loopt over de Spielmatte naar de andere kant van het kanaal. Even verder steek je de Aare over. 

Je komt dan in de oude stad Unterseen.  

In de rechterhoek van het plein ligt de protestante kerk. 

Vanaf het plein loop je de Müglegässli in, een smal paadje dat langs de Aare loopt. Aan het einde sla 

je linksaf de Bahnhofstrasse in. Je komt dan vanzelf uit bij het treinstation Interlaken-West. Vamaf 



het station volg je de Bahnhofstrasse in noordoostelijke richting waarna je uiteindelijk weer op de 

Höheweg uitkomt.  

Sla rechts af de Jungfraustrasse in. Na 150 meter sla je linksaf in de richting van de Höhematte. Vanaf 

een van de zitbanken is mooi te zien hoe hier de ene na de andere paraglider komt aanvliegen voor 

 de landing.

Loop weer terug naar de Höheweg en volg deze weer in de noordoostelijke richting. Eenmaal voorbij 

het grasveld sla je rechts af de Klosterstrasse in. Na 50 meter sla je links af de Schlossstrasse in. Je 

komt dan bij een pleintje uit waaraan twee kerken liggen: een katholieke kerk en de protestante 

Van hieruit loop je terug naar Bahnhof Interlaken-Schlosskirche. Ernaast ligt het Schloss Interlaken. 

Ost waar je de wandeling bent begonnen. 

Aan de overkant van de Aare ligt het dalstation van de Harderbahn. Met deze tandradbaan kun je in 

10 minuten omhoog gaan naar de Harder Kulm op ruim 1300 meter). 

 


