
 

Vanaf het Nationalparkhaus loop je naar de Lienzer Strasse, waar je rechtsaf 
slaat. Je steekt vervolgens de Bretterwandbach over en blijft de weg in een 

flauwe bocht naar rechts volgen. Sla vervolgens links af, in de richting van 
Prossegg. (Je loopt langs de parkeerplaats Kreuzbühel.) Net buiten Matrei zie je 

aan je rechterhand het Schloss Weissenstein op een rots liggen. 
 
Na ruim anderhalve kilometer kom je bij het dorpje Prossegg. Je steekt hier de 

Tauernbach over. 
Om in de Prosseggklamm te komen, moet je meteen achter de brug over de 

Tauernbach rechts het weiland in lopen (zie de blauwe lijn op de kaart). Helaas is 
dat sinds 2002 niet meer toegestaan  vanwege het grote gevaar van steenslag in 
de kloof. 

Er blijft daarom niet veel anders over dan de asfaltweg te volgen om van daaruit 
zicht te krijgen op de klamm. De weg slingert zich naar boven. Op een gegeven 

moment zie je aan de overkant de Steiner Wasserfall, die zich van grote hoogte 
(120 meter) naar beneden stort. Helemaal beneden in de kloof kun je nog net 

een stukje van het pad zien dat je veel liever had willen lopen … 

 
Je kunt de weg nog veel verder volgen, zelfs tot in het Gschlösstall bij het 

Matreier Tauernhaus. Maar dat is nog een kleine 15 km verder. 
 

Bij de waterval keren we om en lopen dezelfde weg weer terug tot aan de 
Tauernbach. 
In plaats van de brug over te steken, sla je de asfaltweg naar rechts in. Deze 

weg gaat op een gegeven moment over in een halfverharde weg. Later nog 
wordt het een zandpad langs de bosrand en uiteindelijk blijft er niet veel meer 

van over dan een graspad door de wei. Je blijft de Tauernbach volgen tot je aan 
de verkeersweg komt. Hier sla je links af zodat je weer in de richting van Matrei 
loopt, naar het vertrekpunt van deze wandeling.  
 



 



 


