


lichtgewicht uitrusting heeft, zorgt dat zijn 
pakzak alvast boven is gebracht met de 
kabelbaan. Voor delta-piloten is deze optie 
uiteraard noodzaak.
Een andere mooie Hike & Fly tocht voor 
paragliders ligt aan de andere zijde van 
de vallei op het Einstein massief. Het 
wandelpad ongeveer anderhalf uur 650 
hoogtemeters steil omhoog volgen, de 
bordjes Einstein aanhouden, tot op de 
graat en vanaf hier met duidelijke wind uit 
het zuiden starten. Is de wind matig, kom 
je niet over de bomen heen en kan je de 
graat zeshonderd volgen in de richting van 
de Haldensee, tot je op een grote groene 
helling stuit (zie de rechter startplaats in 
de foto). Met zuidenwind is dit de beste 
startplek rondom Tannheim, maar je moet 
er wel iets voor doen om er te komen.

Paradijs voor buitensporters
Beschouw je dit dal alleen als een 
vlieggebied voor beginners en 
gevorderden en wandelbestemming met 
driehonderd kilometer aan paden, doe 
je het gebied tekort. Om als “mooiste 
bergdal van Europa” bestempeld te 
kunnen worden, is er meer nodig. Zo 
kunnen wintersporters zich uitleven 
op honderdveertig kilometer aan 
langlaufloipen, bijna dertig kilometer aan 
winterwandelpaden en meer dan vijftig 
kilometer aan geprepareerde pistes. In 
de zomer nodigt een van de mooiste 
sportklimgebieden van Oostenrijk je uit om 

de rotsen van de Kellenspitze, Gimpel en 
Roter Flüh bij Nesselwängle te beklimmen. 
Voor mountainbikers ligt er voor zeventig 
kilometer aan trails klaar. En dan heb ik het 
nog niet eens over het zwemmen in de 
meren en Nordic Walking mogelijkheden…
Wie naast lucht onder je kont of onder je 
buik ook eens lucht onder de voeten wil 
ervaren kan gezekerd aan een staalkabel 
de klettersteigroute naar de 2.126 meter 
hoge Lachenspitze proberen. De 430 
meter lange route overbrugt 230 meter 
aan hoogteverschil, werd in 2009 geopend 
en is van gemiddelde moeilijkheidsgraad 
C. Onder je zie je de drie meren Lache, 
Traualp- en Vilsalpsee waar ook de geliefde 
Drei-Seen-Wanderung langs gaat.

Ooststartplaats Neunerköpfle

Hike & fly Einstein

Startplaatsen Einstein hike & fly
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Uitzicht over Haldensee

Praktische informatie

Het Tannheimer Tal ligt op 
ongeveer 1.100 meter hoogte en is 
achttien kilometer lang. Naast hun 
lievelingshobby hebben piloten hier 
veel andere sportieve mogelijkheden.

Beste tijd
Van de Neunerköpfle wordt 
het hele jaar door gevlogen. In 
zomerweekenden is het soms zo 
druk dat je beter de rust in een ander 
vlieggebied kan opzoeken, tenzij je op 
cross country tour kan gaan. Niet alleen 
op de start- en landingsplaatsen is het 
dan krap, maar ook in de lucht kan het 
gevaarlijk druk worden. Doordeweeks 
komt dat maar zelden voor. Wie in de 
winter thermiek zoekt, heeft het hier 
moeilijk, maar door de relatief hoge 
ligging van het dal blijft het dal in de 
herfst en winter vaak vrij van nevel.

Heenreis
Met de auto: de Duitse snelwegen 
naar het zuiden, over de A7 Kempten 
voorbij en dan de afslag Oy-Mittelberg 
nemen. Vervolgens over de B 310 en het 
Oberjoch het Tannheimer Tal in.
Met de trein: Plan een treinreis richting 
station Sonthofen, Pfronten of Reutte 
en vanaf daar met de bus naar het 
Tannheimer Tal.

Overnachten
Talrijke mogelijkheden, van twee 
campingplaatsen tot luxe vijf sterren 
hotels, zie bijvoorbeeld booking.com. 
Voordelige overnachtingsmogelijkheid: 
“Gästehaus Zoller”, vijfhonderd meter 
van het centrum van Tannheim gelegen 
maar gunstig gelegen ten opzichte van 
de landingsplaats.

Meet de locals
Bar Route 66, direct bij de 
landingsplaats. De lokale vliegschool 
“Flugschule Tannheimertal” is expert 
van het vlieggebied en geeft graag 
informatie. Flugschule-tannheimertal.at

Kabelbaan
De Tannheimer Bergbahnen zijn 
geopend van begin mei tot eind 
november. In mei, oktober en november 
draait de kabelbaan alleen als er geen 
neerslag valt. Een enkeltje bergop kost 
€ 15,- maar is met een puntenkaart 
(die ook voor andere kabelbanen 
geldig is) iets voordeliger. Met een 
gastenkaart die je ontvangt als je in het 
dal overnacht, krijg je één rit per dag 
gratis! Er worden geen landingskosten 
berekend. Zie voor meer informatie 
tannheimer-bergbahnen.at

Gunstige windrichtingen
Goede weersomstandigheden 
zijn noordelijke tot westelijke 
windrichtingen. Met sterkte 
westenwind kan het turbulent worden. 
Bij niet te krachtige oostenwind kan 
er ook goed gevlogen worden. Zelfs 
bij lichte wind uit het zuiden wordt 
hier gevlogen, vanwege de beschutte 
ligging van de berg. Met bijna alle 
windrichtingen kan hier dus gevlogen 
worden, behalve bij oost-zuidoost… 
dan is de nabijgelegen Hahnenkamm 
een geschikt alternatief.

Startplaatsen
Vanuit het bergstation volg je het 
brede wandelpad met een bocht naar 
rechts voor de weststartplaats (W/NW). 
Voor de ooststartplaats (NO/ZO) ga je 
vanuit het bergstation linksaf, langs het 
restaurantje en iets omhoog naar de 
startplaats. Alle startplaatsen bevinden 
zich binnen vijf minuten lopen vanaf 
het kabelbaanstation en zijn zowel voor 
paragliders als deltavliegers geschikt. 
Alle startplaatsen zijn best ruim en 
hebben geen bijzondere gevaren. 
Met wind uit het noorden sta je op 
alle startplaatsen een beetje in lei. 
Doorgaans draait de wind in de middag 
naar het westen. De startplaatsen 
bevinden zich op 1.800 meter hoogte. 
Het hoogteverschil tussen start en 
landing is ongeveer 700 meter.

Landingsplaats
De officiële landingsplaats bestaat uit 
een enorm grasveld aan de andere zijde 
van de weg dan het dalstation van de 
kabelbaan. Naast het landingsveld kan 
je gratis parkeren. De valleiwind valt 
meestal mee en het waait doorgaans 
niet meer dan 20 km/u.

Thermiek en XC
De zogenaamde huisbel bevindt 
zich boven het middelstation van de 
kabelbaan, waar het doorgaans goed 
omhoog gaat. De hoofdstartplaats ligt 
daar recht boven en is op het westen 
georiënteerd. Omdat de flanken van 
de berg vooral op het noorden zijn 
gericht, komt thermiek hier later in het 
jaar, en ook pas later op de dag, goed 
op gang. Je kan tot in de avond starten 
en nog thermiek vinden, soarend op 
de dalwind. Als je om twaalf uur al 
goede thermiek vindt, kan je beter 
direct starten voor een tochtje en aan 
de overzijde van het dal de zuidelijk 
georiënteerde bergwanden van het 
Einstein massief opzoeken, voordat 
de thermiek op de Neunerköpfle een 
middagslaap houdt. Beginnende 
overlandvliegers kunnen koers zetten 
richting Zöblen, Schattwald naar 
Rohnenspitze en terug. In het dal zijn 
voldoende landingsmogelijkheden. 
Ervaren cross country vliegers kunnen 
naar het Lechtal vliegen over het vlakke 
land naar Pfronten of Füssen.

Bijzonderheden
Het is heel verleidelijk om naar 
de prachtig gelegen Vilsalpsee te 
vliegen in een zijdal ten zuidoosten 
van de startplaats. Rondom de 
Vilsalpsee ligt een 18,2 km2 groot 
natuur- en vogelbeschermingsgebied. 
Hier mag je alleen vliegen op een 
hoogte van minimaal 200 meter 
boven de bergkammen. Zie ook het 
informatiebord bij het landingsveld 
voor de exacte ligging van het gebied.

33


