
 

Een mooie wandeling door het Ködnitztal, waarbij je met goed weer steeds zicht 
hebt op Oostenrijks hoogste berg, de Grossglockner. 

 
Vanaf de parkeerplaats neem je oostelijke oever van de Ködnitzbach. Je loopt 

eerst een stuk over wat eruitziet als een soort kunstmatige dijk van kiezelstenen. 
Maar al gauw verandert het pad in wat je verwacht: een smal pad over stenen, 
dat zich langs de rivier slingert. Onderweg passeer je informatieborden over de 

planten die je hier kunt aantreffen. Gedurende de eerste anderhalf à twee 
kilometer loopt de weg langzaam omhoog (stijging zo’n 10%). Vlak voordat dit 

pad samenkomt met de weg, die aan de andere kant van de Ködnitzbach loopt, 
neemt die stijging toe tot zo’n 20%. De weg slingert zich dan omhoog tot aan de 
Lücknerhütte op 2241 meter hoogte. 

 
Het loont de moeite om nog zo’n 500 meter voorbij deze hut te lopen. Je komt 

dan namelijk bij een mooie kloof uit, waarin het water zich in de Ködnitzbach 
stort. Hier is goed te zien, hoe de waterkracht het uiteindelijk wint van de harde 

steenmassa: de rotsen zijn in perfect rond vormen uitgesleten, een verschijnsel 
dat je bijvoorbeeld ook kunt zien in de Trümmelbachfälle bij Lauterbrunnen 
(Zwitserland). 

 
Als je er zin en tijd voor hebt kun je vanaf de Lücknerhütte verder trekken naar 

de Stüdlhütte (2801 m, in  noordelijke richting) of via de Pfortscharte (2828 m) 
naar de Salmhütte (2644 m, in oostelijke richting). 
 

Voor de terugweg vanaf de Lücknerhütte loop je eerst dezelfde weg weer terug. 
Op het punt waar je op de heenweg vanaf het pad de verharde weg bent 

opgelopen, kies je nu voor de andere oever van de rivier om weer naar beneden 
te lopen. Op dit traject vind je ook informatieborden, dit keer over de geologie en 
meer in het bijzonder over de onstaansgeschiedenis van de bergen. Via een klein 

dennebos kom je vanzelf weer terug bij de parkeerplaats bij het Lücknerhaus. 
 





 


