
 

Een afwisselende wandeling, zonder al te veel inspanning of hoogtemeters, vanaf 
het Matreier Tauernhaus naar het Venedigerhaus in Innergschlöss. 

 
Je kunt de route naar Innergschlöss helemaal over de verharde weg lopen; de 
route over de zuidelijke helling is echter veel gevarieerder en de asfaltweg kun je 

beter voor de terugweg bewaren. 
 

Loop tussen het Matreier Tauernhaus en het kleine kerkje door het dal in. Het 
eerste stuk loop je nog over de brede asfaltweg. Voorbij de slagboom ga je links 
het bruggetje over de Gschlössbach over (route nr. 925). Je herkent dit 

bruggetje aan de vreemde boomstam die er bij staat (en die een beetje de vorm 
heeft van het logo van het Hohe Tauern Nationalpark). 

 
Eenmaal de beek over loop je over een smal pad, langs een afzetting. 
Uiteindelijk loop je het bos in. Als je zo’n 2 kilometer onderweg bent, begint de 

klim naar Hohe Achse op 1700 meter hoogte. Over een afstand van een kleine 
kilometer moet je een hoogteverschil van zo’n 150 meter overbruggen. Je doet 

dat over een smal pad, met treden gemaakt van stenen en boomstammen. 
Sommige stukken kunnen nogal drassig zijn. Dit stuk van de wandeling voert 
tussen struiken en naaldbomen door. Onder je stroomt de Gschlössbach. 

 
Als je Hohe Achse bereikt hebt, heb je het zwaarste deel van de wandeling 

gehad. Vanaf hier loop je (soms) door meer open terrein, op andere stukken loop 
je tussen grote rotsblokken door, vooral daar waar je dicht langs de rivier loopt. 
Aan de overkant zie je ook Aussergschlöss liggen. Je kunt ervoor kiezen om hier 

de rivier al over te steken, maar wij doen dat niet (op de terugweg kom je er 
sowieso langs). 

 
Zo’n 500 meter voor het einddoel steek je dan toch het riviertje over; de houten 
brug zie je al tussen twee grote rotsblokken opdoemen. Vanaf hier volg je de 

asfaltweg naar links naar het Venedigerhaus in Innergschlöss. 
 

De echte liefhebbers kunnen hun wandeling hier voortzetten in de richting van de 
Gletscherweg. Je kunt ook vanaf het Matreier Tauernhaus een bus- of 
paardentaxi nemen naar het Venedigerhaus (€ 4,= per persoon) om vanaf daar 

de Gletscherweg ‘fris’ te kunnen beginnen. 
 



De terugweg vanaf het Venedigerhaus loopt, zoals gezegd, helemaal via de 

(half)verharde weg aan de noordkant van de rivier (route nr. 902B/502B). 
Daarbij kom je al snel voorbij aan de Felsenkapelle (rotskapel). Het is zeker de 

moeite waard om hier even binnen te lopen. 
 
Een eind verder kom je bij Aussergschlöss, een verzameling vakantie-woningen 

die je op de heenweg ook al hebt zien liggen. Je moet bij het Berghaus 
Aussergschlöss niet vergeten om even gebruik te maken van de twee 

verrekijkers die daar staan opgesteld: ze vertellen je precies welke van de 
toppen aan de overkant de Grossvenediger is. 
 

Als je de weg verder vervolgt kom je bij Holzboden nog langs een dubbele 
waterval: twee watervallen, die bij de weg bij elkaar komen en vandaaruit verder 

naar de rivier stromen. Ook passeer je de Frauenbrunnen, een kleine waterbron 
waaraan een heilzame werking wordt toegedicht. Het is nu nog maar een klein 
stukje totdat je het bos uitloopt en via de open alm terugloopt naar het Matreier 

Tauernhaus. 
 

 

 


