
 

Deze wandeling (met uitzondering van het allerlaatste deel geheel boven de 
boomgrens) is alleen geschikt voor geoefende wandelaars. Vrijwel de gehele 

route voert over rotspaden, waarbij voortdurend geklommen en gedaald moet 
worden. Tijdens de wandeling is er voortdurend zicht op de 3000+ bergtoppen 

van de Stubaier Alpen. Hoogtemeters: 600 meter stijgen, 1150 meter dalen. 
 
Vanaf het tussenstation Fernau van de Stubaier Bergbahnen (2288 meter) loop 

je omhoog naar de Dresdner Hütte (2300 meter). Vanaf hier voert een pad in 
westelijke richting. Iets minder dan 100 meter verder staat een gele wegwijzer, 

die je rechts omhoog stuurt, de berghelling op. Hier begint de eerste klim die 
1200 meter verder eindigt op 2520 meter hoogte. Vlak onder de top kom je 
langs de Egesen See (2500 meter). 

  
Bij het meer gaat een pad rechtsaf naar de Egesengrat (2631 meter), die je 

vervolgens via een ‘klettersteig’ weer terugbrengt naar de Dresdner Hütte. Dit 
pad laat je echter voor wat het is. 
 

Vanaf de top daal je vervolgens af tot je bij de grindweg uitkomt. Die volg je 
naar rechts over een afstand van 1,5 kilometer. Je daalt daarbij af tot 2275 

meter hoogte. 
 
Bij de gele wegwijzer sla je dan links af. Je loopt dan in de richting van de Wilde 

Grube. Je volgt nu een deel van de Wildewasser Weg. Na een afstand van 1,8 
kilometer met klimmen en dalen bereik je uiteindelijk de Mutterbergersee op 

2478 meter hoogte.  
 
Je loopt aan de oostkant langs het meer. Op de T-splitsing ga je links af en 

bereikt na 1,3 kilometer een bergruggetje (2420 meter) met mooi uitzicht naar 
alle kanten. Vanaf hier begint een lange, soms steile afdaling over smalle 

rotspaadjes, langs beekjes met stroomversnellingen en langs watervallen. De 
afdaling is 2,5 kilometer lang en je daalt daarbij 500 meter. Het laatste stuk loop 

je tussen lage naaldbomen door en uiteindelijk kom je op een tamelijk vlak stuk 
uit. Hier heb je de keuze tussen twee routemogelijkheden naar het eindpunt.  
 

De ene optie is links aanhouden en via de Mutterbergklamm teruglopen naar het 
dalstation van de kabelbaan. 

De andere optie is in de richting van het bruggetje over de bergbeek en 



vervolgens de grindweg volgen tot aan de parkeerplaats bij de Stubaier 

Bergbahnen. Op dit laatste stuk van 1,3 kilometer moet je nog eens 200 meter 
dalen tot bij het eindpunt. 

 

 

 


