
 

Een wandeling met veel bossen en redelijk wat hoogtemeters. 
 

De wandeling start bij het station in Lauterbrunnen, waar de Luftseilbahn je snel 
naar Grütschalp (1445 m) brengt. Tijdens de reis van enkele minuten naar boven 

zie je onder je nog de sporen van de oude tandradbaan lopen. 
 

De eerste 2 km van de wandeling gaan nog redelijk vlak, enigszins omhoog door 
de bossen. Op een gegeven moment kom je op een splitsing, waar je óf de weg 

naar Isenfluh kunt nemen, of het bordje ‘Wanderweg’ kunt volgen. Kies voor dit 
laatste, ook al ziet het eerste stuk afdaling er onheilspellend uit. Na 50 m blijkt 
dat echter alleszins mee te vallen. Je daalt vervolgens over een zigzagpad 

gedurende een kilometer af van zo’n 1550 m naar 1335 m. Je loopt hier door een 
naaldbos. Je komt er – zeker in de late zomer en de herfst – talloze paddestoelen 

tegen. In allerlei soorten, soms met honderden bij elkaar. Tijdens de afdaling 
moet je wel de ogen op het pad houden want op sommige punten is het tamelijk 
steil. Hulp van de wandelstokken is zeer welkom. 

 
Aan het einde van dit steile gedeelte kom je op een asfaltweg. Die volg je (links 

af) en een paar honderd meter verder kom je langs de Sausbach, een waterval 
die je al lang van tevoren kunt horen. Je volgt de asfaltweg helemaal tot in 
Isenfluh, waarbij je afdaalt naar zo’n 1100 m. 

 
Eenmaal in Isenfluh aangekomen komt het makkelijkste deel van de route: je 

neemt de nogal gedateerd uitziende kabelbaan die je zo’n 400 m hoger afzet in 
Sulwald (1520 m). 
Daar gaat de wandeling verder. Na een paar honderd meter duik je weer de 

bossen in en begint de klim naar de Sulssee, die op 1920 m ligt. Het is een klim 
van begin tot einde, die vooral gedurende de eerste twee kilometer vrij steil is; 

het laatste stuk, als je eenmaal voorbij de boomgrens bent, is wat vlakker. 
Bovendien kun je dan genieten van de Sulsbach, die vanuit het meer naar 
beneden stroomt en waar je vlak langs loopt. 

 
Eenmaal bij de Sulssee aangekomen kun je nog een uitstapje maken naar de 

Lobhornhütte (1955 m; niet in de route opgenomen). 
In ieder geval zul je dezelfde weg terug naar Isenfluh moeten lopen (3 km), 
maar dat gaat dan wel bergaf. In Isenfluh kun je er dan voor kiezen om te voet 

naar het vertrekpunt in Lauterbrunnen te lopen (circa 4 km, afdalen van 1335 m 



naar 800 m; niet in de route opgenomen). Het alternatief is de postbus, die je in 

10 minuten omlaag brengt en daarbij ook nog een door een 1200 m lange tunnel 
rijdt, waarbij een volledige cirkel in de berg wordt gedraaid. 
 

 

 


