
 

Een gevarieerde wandeling op hoogte gevolgd door een lange afdaling. De 

wandeling gaat van het bergstation Schlick2000 in Fulpmes (de Kreuzjoch op 
2108 meter) naar de Starkenburgerhütte (2237 meter). Van hieruit gaat het in 

een lange afdaling naar het Mittelstation Froneben van de Schlick2000 op 1351 
meter. Het hoogste punt van de wandeling ligt op 2302 meter. 
Het totale aantal hoogtemeters bedraagt 425 meter stijgen en 1019 meter dalen. 

 
Vanaf het bergstation van de Kreuzjochbahn kies je de panoramaweg, die staat 

aangegeven met ‘Gemütlicher Wanderweg zur Starkenburgerhütte 1,5 Stunden’. 
Het is de weg die je niet kunt missen, want hij loopt langs de lawinehekken door. 

 
Het eerste deel van het pad is nog vrij vlak, maar halverwege richting Sennjoch 
neemt de stijging toe. Ook wordt het pad wat rotsachtiger, maar het blijft overal 

goed te lopen. Voorbij Sennjoch (je zit dan al op 2190 meter) gaat de klim nog 
even door. Na 500 meter heb je de keuze: je kiest het pad naar rechts via de 

Burgstall, of je kiest het pad dat naar links verdergaat. Als je voor de eerste 
optie kiest (via de Niederer Burgstall) heb je nog een klim naar ongeveer 2600 
meter voor de boeg.  

Onze route kiest het linkerpad, die je aan de andere kant van de helling (de 
zuidkant) naar de Starkenburgerhütte brengt. Vanaf de splitsing klim je nu nog 

een klein stukje; daarna wordt het vlakker met nog een kleine klim vlak voor je 
bij de almhut aankomt. 
Ongeveer 600 meter na de afslag naar de Burgstall kun je op de route nog 

kiezen voor de gewone weg of voor de wat avontuurlijker weg tussen de rotsen 
door. Dit laatste pad is zeker de moeite waard en niet al te moeilijk. 

Het laatste stuk naar de Starkenburgerhütte loop je letterlijk onder, tussen en 
door de lawinehekken door, op zichzelf een aparte ervaring. 
 

Uiteindelijk kom je na 4,5 kilometer wandelen bij de Starkenburgerhütte aan. 
 

Voor de terugweg kun je natuurlijk dezelfde route kiezen. Daarbij kun je op de 
Sennjoch de oostelijke route nemen. Je moet dan wel eerst via een smal pad 
omhoog klimmen via een ‘Klettersteig’; deze route is alleen geschikt voor 

ervaren wandelaars. 
 



Op de terugweg neem je even onder de Starkenburgerhütte het pad met de 

aanduiding ‘Mittelstation Froneben’. Het eerste deel van dit pad is smal en rotsig; 
wandelstokken komen hier goed van pas. 

Na een kleine 300 meter zigzaggen en dalen kom je uit op een brede grindweg, 
die geleidelijk omlaag loopt. Na 2 kilometer en enkele zigzag-bochten om de 
grootste dalingen te verminderen, kom je uit bij de Kaserstattalm. Je bent dan al 

afgedaald tot 1890 meter. 
Tijdens de afdaling heb je aan je rechterhand voortdurend zicht op het dal, met 

plaatsjes als Neustift, Kampl en Medraz. Ook de Elferhütte aan de overkant blijft 
voortdurend in beeld. 
 

Ruim 500 meter voorbij de Kaserstattalm moet je even opletten. Het ligt hier 
voor de hand om de brede weg rechts naar beneden te blijven volgen. Toch moet 

je het smallere pad dat links loopt nemen. Vanaf nu zul je vaker door bossages 
lopen, maar in het algemeen blijft het een vrij open gebied met mooi uitzicht. 
 

Het pad daalt verder. Ongeveer 3 kilometer verder kom je op de Galtalm op 
1625 meter hoogte. Nu begint het steilste deel van de afdaling: over een afstand 

van nog geen 2 kilometer moet je nu nog bijna 300 meter afdalen om bij het 
Mittelstation te komen. Maar als je onder de gondels van de Kreuzjochbahn 

doorloopt weet je dat het niet ver meer is voordat de lift je terugbrengt naar 
Fulpmes. 
 

 



 

 


