
 

Een gemakkelijke wandeling naar een van de oudste berghutten van de Duitse 

en Oostenrijkse Alpenvereniging. De heenwandeling is een klim van ongeveer 
400 meter vanaf de Oberisshut (1742 meter) naar de Franz Senn-hut op 2145 

meter. De terugweg gaat via dezelfde route of (als alternatief) via de iets lager 
gelegen winterroute. 
 

Vanaf de Oberisshut loop je door het hek over de grindweg verder het dal in. Na 
600 meter kom je bij een wegwijzer, die je twee mogelijkheden biedt om naar de 

Franz Senn-Hütte te komen. Linksaf gaat het via de zogenoemde winterroute, 
maar je kiest voor de andere route. Die begint dan ook meteen met de klim. 

Eerst nog over losliggende boomwortels, maar al snel over een smal rotspad. 
Over een afstand van zo’n 850 meter klim je op het zigzagpad zo’n 125 meter. 
Dan volgt een stukje van 200 meter waar je nauwelijks hoogte wint. Hierna ga je 

weer zo’n 500 meter zigzaggen om opnieuw 100 meter te stijgen. 
 

Even verder zie je de Alpeiner Alm (2025 meter) liggen. De meeste bergtoeristen 
lopen hier voorbij, ondanks de uitnodigende teksten op de borden. Het doel is nu 
eenmaal de Franz Senn-Hütte. Even voorbij de Alpeiner Alm zie je van de 

linkerkant het pad van de winterroute samenkomen met jouw route. 
 

De Franz Senn-Hütte heb je dan inmiddels allang in zicht. Je moet dan wel nog 
zo’n 125 meter klimmen over een afstand van zo’n 1,3 kilometer om bij de hut te 
komen. Een deel van deze afstand leg je af over platte rotsen en keien, die 

moeten voorkomen dat je in de drassige grond wegzakt. 
 

Heb je tijdens het eerste deel van de wandeling al kunnen genieten van het 
uitzicht op het dal, als je voorbij de Alpeiner Alm bent loop je een poosje 
evenwijdig aan de Alpeiner Bach die zich met veel geraas een weg naar beneden 

baant. 
 

Eenmaal bij de Franz Senn-Hütte aangekomen zijn er nog verdere wandelingen 
mogelijk naar de Rinnensee (2,5 kilometer extra, ruim 500 hoogtemeters extra, 
beide enkele reis), richting de Sommerwand lopen of verder het dal in richting de 

gletsjer. Achter de hut staan diverse wandelmogelijkheden aangegeven. 
 

De terugweg gaat via dezelfde route. 
 



Alternatief is de winterroute, die onderlangs de Alpeiner Alm loopt (in blauw 

aangegeven op de routekaart).  
 

 

 


