
 

Basiskamp 

Kaisergebirge 



 

GEBIED 
De Walchsee ligt in het hart van de vakantie regio Kaiserwinkl. Het is een oost-west gelegen dal, met 
aan de oostkant het dorf Kössen, de grootste plaats van het dal. In het noorden liggen de 
Chiemgauer Alpen, op de grens met Duitsland, een groen heuvellandschap, aan de zuidkant torent 
het Kaisergebirge hoog boven het dal uit. Aan de zuidoever van het meer ligt onze camping tegen de 
uitlopers van de Zahmer Kaiser aan, in terrassen de heuvel op. Waar de Zahmer Kaiser grotendeels 
bebost is, bestaat de Wilder Kaiser hoofdzakelijk uit  Tussen de Zahmer en Wilder Kaiser liggen twee 
dalen, aan de westkant het Kaisertal welke eindigt bij Kufstein en aan de oostkant het Kaiserbachtal. 
Beide dalen ontmoeten elkaar in het ruige hart van de Wilder Kaiser, bij het Stripsenjoch, met de 
gelijknamige berghütte. Hier vindt je de meest beroemde bergen van het Kaisergebirge, waar meer 
dan 100 jaar geleden al geklommen werd, zoals de Totenkirchl en de Fleischbank. Aan de zuidkant 
van de Wilder Kaiser liggen de groene heuvels van de Kitzbüheler Alpen, alwaar het heerlijk 
wandelen is. De voltallige streek is al meer dan 50 jaar een beschermd natuurgebied. Daarom vind je 
hier ook geen liften, behalve de Kaiserlift Kufstein, die naar het Brentenjoch gaat met een prachtig 
zicht op het Inntal en de bergwereld van Tirol. 
Het gebied leent zich voor veel sporten, zoals wandelen, fietsen, mountainbiken, zwemmen, alpien- 
en sportklimmen, klettersteigen, deltavliegen, raften op de Tiroler Ache.  
 
 
CAMPING 
Dit basiskamp wordt gehouden op: 
 
Ferienpark Terassencamping Süd-See 
Seestrasse 76 
A-6344  Walchsee 
www.terrassencamping.at 
 
De camping is gelegen op een helling, aan de zuidoever van de Walchsee. Dat houdt in dat de 
camping is opgebouwd uit terrassen, waar je in een rij naast elkaar staat. De plekken kunnen wat 
minder breed uitpakken. Er is bij de plaatsen zelf dus géén speelveld aanwezig, dit is wel aanwezig 
onderaan bij het meer, waar ook heerlijk gezwommen, gespeeld en gerelaxed kan worden. 
 
Deze luxe en dus duurdere camping ligt op 660 meter hoogte. Het sanitair is van uitstekende 
kwaliteit, wasmachine en droger zijn aanwezig. Ook zijn er verwarmingstoestellen om je 
wandelschoenen te kunnen drogen. De plaatsen zijn voorzien van deels gras, deels grind. Handige 
tip: neem ter bescherming van het grondzeil van de tent eventueel een extra ondergrondzeil.  
 
De plekken voor het basiskamp zijn verdeeld over 2 direct boven elkaar liggende terrassen. Je staat 
dus in 2 boven elkaar liggende rijen naast elkaar. Een speelveldje voor de kinderen bevindt zich 
onderaan de camping aan de oever van de Walchsee. Voor een duidelijk beeld, bekijk de website van 
de camping.  
 
Op de camping is een winkeltje waar je onder andere brood en zuivelproducten kunt kopen. Ook is er 
een restaurant Café am See, vooraan de camping. Op nog geen 2 kilometer afstand ligt een Spar 
supermarkt. Tussen alle activiteiten door is het heerlijk ontspannen op de ligweide aan de Walchsee, 
met in de zomer een water temperatuur tussen de 20 en 24 graden. Voor de kleine(re) deelnemers is 
er een kinderspeelplaats. 
 
 
REISROUTE 
Auto: Via Nürnberg of Stuttgart naar München en vervolgens richting Salzburg tot het Inntal- 
 Dreieck. Richting Kufstein en nog voor de Oostenrijkse grens afslag 59 Oberaudorf (D)     
  nemen. Dan is het nog 10 km naar de Walchsee. Na de ondergemeente Durchholzen, bij het     
 plaatsnaambord Walchsee, rechtsaf de Seestrasse inrijden en volgen tot aan de camping. 
Voor een routebeschrijving verwijzen wij je naar een online routeplanner, bijvoorbeeld: www.anwb.nl,  
www.maps.google.com. 
 
 
HUTTEN IN DE DIRECTE OMGEVING 
∆ Winkelalm 1193 m 

http://www.terrassencamping.at/
http://www.maps.google.com/


 

∆ Vorderkaiserfeldenhütte 1384 m 
∆ Anton-Karg-Haus 829 m 
∆ Spitzsteinhaus 1252 m 
∆ Hochrieshütte 1569 m 
∆ Kampenwandhütte 1550 m 
∆ Priener Hütte 1410 m 
∆ Wuhrsteinalm 1120 m 
∆ Stripsenjoch haus 1577 m 
∆ Gruttenhütte 1620 m 
∆ Gaudeamushütte 1267 m 
∆ Babenstuberhütte 2300 m 
 
Bij overnachting in de Oostenrijkse berghutten is een lakenzak / huttenslaapzak verplicht! 
 
 
ENKELE AANBEVOLEN TOCHTEN 
Hieronder worden enkele voorbeelden genoemd van mogelijke tochten; in het gebied zijn nog andere 
mogelijkheden. Controleer altijd vooraf of de genoemde tocht nog gemaakt kan worden en of deze 
voor de deelnemers niet te zwaar is. Genoemde tijden zijn richttijden exclusief pauzes. 
 
DAGTOCHTEN: 

 Kaisertal en Hinterbärenbad 936 m 

 Heuberg 1603 m 

 Pyramidenspitze 1997 m 
Meer informatie www.kaiserwinkl.com/de/wandern-tirol/wandertouren.html 

 
HUTTENTOCHTEN: 

 Rond in Kaisertal, 3-daagse tocht 

 Rondom Wilden Kaiser, 4-daagse tocht 
Meer informatie www.almenrausch.at/touren en www.huettentouren.net/Ziele/kaisergebirge 

 
BEKLIMMINGEN: 

 Ackerlspitze 2329 m und Maukspitze 2231 m 

 Totenkirchl 2190 m 

 Predigtstuhl 2116 m 
Meer informatie: www.wilderkaiser.info/de/sommer-tirol/klettern-am-wilden-kaiser.html 
www.stadler-markus.de/alpinklettern/wilder-kaiser/kletterrouten.html 

 
KLETTERSTEIGEN: 

 Ellmauer Halt 2344 m 

 Scheffauer 2111 m 
Meer informatie: www.wilderkaiser.info/nl/zomer/zomer-actief/klettersteige-1.html 
www.klettersteig.de/klettersteige/oesterreich/tirol/wilder_zahmer_kaiser 
 
SPORTKLIMMEN: 
Informatie: www.climbers-paradise.com/sportklettern-wilder-kaiser/ 
www.climbers-paradise.com/familienklettern-wilder-kaiser/location/kaiserklettergarten/ 
www.wilderkaiser.info 

 
MOUNTAINBIKEN: 
www.outdooractive.com/de/mtb-touren/kaiserwinkl/mtb-touren-im-kaiserwinkl/1432031 

 
 
KAARTEN EN GIDSEN 

 Mayr XLedition Kaiserwinkl – Walchsee, Kössen, Schwendt, Rettenschöss  Wander-, Rad- 
und MTB-Karte  Nr 460 - 1:25.000  -  Kompass-Karten 

 Rother Wanderführer – Wilder Kaiser – Zahmer Kaiser – Kufstein – St. Johann – Kössen – 56 
touren 

 Rother Wanderführer – Chiemgau – Die schönsten Alm- und Gipfelwanderungen – 60 Touren 

https://www.kaiserwinkl.com/de/wandern-tirol/wandertouren.html
http://www.almenrausch.at/touren
http://www.wilderkaiser.info/de/sommer-tirol/klettern-am-wilden-kaiser.html
http://www.stadler-markus.de/alpinklettern/wilder-kaiser/kletterrouten.html
http://www.wilderkaiser.info/nl/zomer/zomer-actief/klettersteige-1.html
https://klettersteig.de/klettersteige/oesterreich/tirol/wilder_zahmer_kaiser/6_27_130
http://www.climbers-paradise.com/sportklettern-wilder-kaiser/
http://www.climbers-paradise.com/familienklettern-wilder-kaiser/location/kaiserklettergarten/
http://www.outdooractive.com/de/mtb-touren/kaiserwinkl/mtb-touren-im-kaiserwinkl/1432031/


 

 Rother Wanderbuch – Alm- und Hüttenwanderungen Chiemgau – Kaiser- Berchtesgaden – 
50 Touren zwischen Inn und Salzach 

 Wanderbuch Wilder Kaiser: Talwanderungen - Hüttentouren - Höhenwege – Gipfelziele  -  
Hans Fischlmaier  -  Tyrolia 

 Alpine Bergtouren Kaisergebirge und Berchtesgadener Alpen: 50 anspruchsvolle Gipfelziele 
vom Wilden Kaiser bis ins Berchtesgadener Land (Erlebnis Bergsteigen)  -  Mark Zahel  -  
Bruckmann 

 Kletterführer Bayerische Alpen – Nordtirol: 123 ausgewählte Klettertouren im 
Schwierigkeitsgrad III bis VII (Rother Selection)  -  Richard Goedeke  -  Rother 

 Leichte Klettersteige in den Alpen: Der ideale Begleiter für Einsteiger mit den 227 schönsten 
Touren (Erlebnis Bergsteigen)  -  Eugen Hüsler  -  Bruckmann 

 Klettersteig Atlas Österreich – Schall Verlag 

 Kletterführer Wilder Kaiser – Amazon.de 

 Alpenvereinskarte Kaisergebirge – 1:25:000 
 

 
BEZIENSWAARDIGHEDEN 

 Slot Kufstein     
 Dierentuinen in de omgeving (Alpenzoo Innsbruck, Wildpark Wildbichl, Tirols Exotische 

dierenwereld) 
 Wandelpas / speldjes (ook via app): www.kaiserwinkl.com/de/wandern-tirol/wanderpass.html 
 Pretpark Familienland: www,freizeitpark.tirol 
 Rodelbanen: www.zahmerkaiser.com en www.hocheck.com 
 Klimbos: www.hocheck.com/waldseilgarten 
 Canyoning: www.cia-adventures.at 

  


