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Wandeltocht Lessachtal naar de 

drie Landschitzseen 
Lasshoferalm Lessachtal – Landschlitzbach Waterval – Bacheralm – Unterer 
Landschitzsee – Mittleren Landschitzsee – Oberer Landschitzsee – Mittleren 

Landschitzsee – Unterer Landschitzsee – Bacheralm - Lasshoferalm 

*****  -  12,8 Km  -  1000 Hm  -  7:00 uur 

 
 

Onze wandeltocht vanuit het Lessachtal in de Lungau Salzburgerland is een fantastische 

wandeling naar een drietal boven elkaar gelegen bergmeren. Het is een behoorlijk zware klim 

tot aan het laatste meer. Een kortere versie van deze tocht hebben we als optie aangegeven. 

Alleen al het autoritje vanaf het dorpje Lessach via de tolweg het dal in tot aan de Lasshoferalm 

is een uitstapje waard.  

Op de steile berghelling zijn maar heel weinig wandelpaden, we lopen heen en terug dan ook 

over dezelfde route. Onderweg komen we meerdere watervallen tegen, de ene nog imposanter 

dan de andere, en eenmaal boven de bomengrens, vanaf de Bacheralm, zijn de berg coulissen 

ook nog eens adembenemend mooi. Nog mooier zelfs wordt het rond de hooggelegen meren 

omringt met toppen die tot 2700m reiken.  

 

De route omhoog over de begroeide berghellingen in het eerste deel gaat via hoofdzakelijk 

smalle steile paadjes met ontzettend veel afwisseling. Bospaden, rotspaadjes en heel veel leuke 

waterloopjes naast of zelfs op het pad maken het een aangename tocht. Er zijn ook enkele open 

stukken met verrassende uitzichten, maar de echte fraaie bergwereld zien we pas vanaf de 

Bacheralm.  

Voor deze wandeling zijn goede bergschoenen noodzakelijk. Vooral na de Unteren 

Landschitzsee volgen een paar steile en smalle stukjes waar met name onder natte 

omstandigheden een goede grip onontbeerlijk is.  
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In onze routebeschrijving hebben we het over de Landschitzseen zoals deze genoemd worden 

op onze wandelkaart en in reisgidsen. Op lokale wegwijzers en op Google Maps komen we de 

benaming Lanschitzseen tegen zonder de 'd'. In deze routebeschrijving houden we de 

benamingen van onze Kompass wandelkaart aan.  

Vanuit Tamsweg, de hoofdstad van de Lungau, is het 7Km rijden naar het noordelijker gelegen 

dorpje Lessach. In het centrum van Lessach gaat het linksaf, daar wordt het Lessachtal 

aangegeven. Achter het dorp rijden we het smalle dal in tot aan de grote parkeerplaats Lessach 

Oberdorf waar ook het tolhuisje staat. (Toen wij 's morgens vroeg het dal in reden zat er nog 

niemand om de Maut te innen. We zijn gewoon doorgereden. Op de terugweg was er wel 

bezetting en mochten we alsnog onze bijdrage leveren).  

Voorbij het hek wordt het al snel een halfverharde weg en is het nog 5Km tot aan het prachtig 

gelegen Jausenstation Lasshoferalm met een ruime parkeerplaats. Het startpunt van onze 

wandelroute. De Lasshoferalm met een groot en vaak druk terras is de enige horeca gelegenheid 

vandaag.  

Navigatie: Lessach Tamsweg. In het centrum linksaf, daarna borden Lessachtal volgen. Na 

5Km ligt links de parkeerplaats bij de Lasshoferalm.  

Het is ook mogelijk om vanuit Lessach verder te reizen met de Tälerbus die regelmatig het dal 

in rijdt tot aan de Lasshoferalm. Als gast van de Lungau heb je van je gastgevers een Gastekarte 

ontvangen, daarmee is de eigen bijdrage voor deze bus slechts € 1,- per persoon.  

Op de omheinde parkeerplaats maken we onze wandeluitrusting in orde en beginnen aan wat 

een bijzondere wandeling in de Lungau gaat worden. We verlaten de parkeerplaats waar links 

een groot informatiebord staat en slaan linksaf op de brede halfverharde weg. Dieper het 

Lessachtal in dat bekend staat om zijn talrijke bergmeren waarvan wij er vandaag een drietal 

van gaan opzoeken.  

Nog maar net onderweg krijgen we al een 

geweldig mooi uitzicht recht voor ons uit. 

Lekker in het zonnetje volgen we de brede 

weg met rechts het bos en links een groene 

Alm. Na 500m gaat de weg het bos in en is er 

een afslag naar rechts die we moeten hebben. 

De Unt. Landschitzsee wordt er aangegeven 

evenals een waterval op 15 minuten lopen.  

Het pad gaat richting de Lessachbach en naar een houten brug over deze brede beek die we 

oversteken. Aan de overzijde gaat het gelijk al licht omhoog via een rotsachtig karrenspoor. Op 

bomen en palen zien we dat er regelmatig wit/rood markeringen zijn aangebracht die ons de 

weg zullen wijzen.  
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Even later zien we tussen de bomen door al de aangekondigde waterval in de Landschitzbach. 

Net voor we die bereiken buigt het pad naar rechts en gaat daar steiler omhoog. We kunnen hier 

echter het smallere pad rechtdoor naar de waterval kiezen en van daaraf rechts omhoog klimmen 

om het bredere pad weer te bereiken. Want natuurlijk willen we dat wild stromende water wel 

even bekijken.  

Echt dicht bij het water komen kan niet, maar 

wie bij het picknickbankje nog even een paar 

stappen naar links naar de rand van het dal 

loopt ziet dan wel iets lager een schitterend 

aangelegd plateautje met nog meer banken en 

zelfs ligbanken van waaraf het uitzicht op de 

waterval veel beter is.  

Vanaf het water zoeken we ons een pad 

omhoog naar de bredere stenige weg met de 

wit/rood markeringen en volgen deze verder 

de berghelling op. Het gaat even behoorlijk 

omhoog tot we bij een breder pad aankomen.  

Deze kunnen we naar rechts en dan scherp links de berg op volgen, leuker is het echter om er 

nagenoeg recht over te steken en het smallere rotspad omhoog te kiezen wat pal langs de 

Landschitzbach blijft lopen. Daar leiden de wit/rood markeringen ons ook langs.  

Het gaat nog steeds behoorlijk omhoog over het stenige boomwortelpad, maar minder steil dan 

in het vorige stukje. We lopen door dichte bossen met links de prachtige beek tussen de bomen.  

Op enkele plekken kunnen we ook links een stukje omlaag om de waterkant even op te zoeken. 

Dat is wel heel verleidelijk, maar we hebben nog een lange weg te gaan. Misschien dat we daar 

op de terugweg nog even tijd voor hebben.  

We komen uit bij een splitsing met een brede 

stenige weg, hier gaan we rechtdoor en wordt 

het vlak zodat we de beenspieren na het 

eerste zware klimwerk even kunnen 

ontspannen. Deze brede bosweg blijven we 

rechtdoor aanhouden tot deze bij een 

splitsing naar links buigt naar de Untere 

Bacheralm. Wij gaan er rechtdoor de 

smallere weg waarop het weer gaat stijgen.  

Hoger op de berghelling vinden we links een 

lichting met ervoor een hek en een houten 

schuurtje. Vanaf hier gaat het rechts langs het gebouwtje het dichte bos in en begint de echte 

klim naar de Bacheralm over een schitterend bergpaadje met overal waterloopjes. Deze 

stroompjes kruisen het pad, maar vaak ook volgen ze het pad omlaag zodat we op moeten letten 

geen natte voeten te krijgen.  
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Dieper in het bos volgt een gedeelte waar we over rotsblokken verder gaan met nog veel meer 

water, maar dan buigt het naar links en verlaten we het donkere bos. Het gaat er links langs de 

berghelling waar een steenlawine naar beneden is gekomen. Het is een lastig stukje lopen over 

de losse steentjes, maar het pad is goed 

begaanbaar aangelegd.  

Aan de overzijde gaat het weer naar rechts en 

wordt het een mooi wandelpaadje langs 

rotswanden waarop we uitzien naar een 

plekje waar we even kunnen gaan zitten voor 

een koffiepauze nu we voorlopig het 

zwaarste klimwerk even hebben gehad. We 

vinden een hiervoor geschikte rotsblok en 

geven de benen een kwartiertje rust.  

Het blijft een erg leuk stukje pad tot we 

daarna weer het dichtere struikgewas in gaan en het pad smaller wordt. Het kronkelt de 

berghelling verder op en brengt ons bij een smalle kloof die we via een houten brug over moeten 

steken naar een groot rotsblok.  

Na deze brug wordt het een overwegend recht pad, geleidelijk omhoog nu, tot we na weer een 

klein stukje bos bij een hek komen met daar achter een open alpenweide. Eenmaal door het hek 

zien we gebouwen staan, we zijn op de Bacheralm aangekomen. Het wandelpad loopt vlak voor 

de gebouwen van de Alm langs en buigt daarna naar links een bijzonder mooie dal in.  

Het gaat tamelijk vlak door het open weidegebied, ingesloten tussen de hoge bergtoppen. We 

moeten helemaal tot achter in het dal om daar dadelijk de berghelling te beklimmen. Tot daar 

lopen we door een werkelijk schitterende omgeving waar de kronkelende Landschitzbach een 

prominente rol in heeft.  

Bijna achter in het dal steken we via een brug 

de hier brede beek over en zien dan rechts een 

prachtige waterval. Daar komt de 

Landschitzbach omlaag vanuit de hoger 

gelegen See waar naartoe we onderweg zijn. 

Na de oversteek houden we verder op de 

berghelling aan en zien dan weer een wit/rood 

markering op een paal net onderaan deze 

berghelling.  

We gaan er tussen een paar grote rotsblokken 

door waarna het weer een beter pad wordt, scherp naar rechts en tamelijk steil omhoog. Tijdens 

de klim zijn er weer een paar mooie uitzichten over het dal en de omgeving terwijl het pad 

steeds smaller wordt als we aan hoogte winnen.  

Het is geen erg lange klim, in het smalste deel buigt het pad naar links om een rotsblok heen en 

lopen we op een hek af dat toegang geeft tot het volgende dal. Nog een klein stukje volgen we 

de houten afrastering tot we bovenop een grote platte rots staan. Een beetje lastig om er van af 

te klimmen, maar als dat is gelukt houden we het pad schuin rechts aan en dalen af tot we rechts 

weer een brug over de beek zien en daar dan links ook al de Unteren Landschitzsee zien liggen.  
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Links van het meer tegen de bosrand is een mooie picknickplek ingericht met uitzicht over het 

water en een fraaie waterval vanaf de tegenoverliggende berghelling. Dit is voor veel 

wandelaars de eindbestemming, een dagje de bergen in naar dit schitterende meer, misschien 

even pootje baden, en dan terug naar de 

Lasshoferalm om er te Jausen. Wij kijken er 

kort even rond bij de waterkant rond, maar 

we willen ook de andere meren nog 

bezoeken en besluiten de picknickbank maar 

voor op de terugweg te reserveren.  

Als we de brug over zijn gestoken gaat het 

pad naar links, even een modderig stukje, en 

begint dan weer te stijgen. Een overwegend 

rotsig pad langs de berghelling met hogerop 

enkele prachtige uitzichten over de See die 

we zojuist hebben verlaten.  

We zijn op weg naar de volgende oversteek over een Sattel tussen twee bergtoppen naar een 

volgend hooggelegen dal waarin de Mittleren Landschitzsee ligt.  

Het gaat eerst nog geleidelijk omhoog met veel stroompjes over het pad, dan komen we echter 

bij een smal gedeelte waar het ook nog eens behoorlijk steil wordt met een ondergrond 

bestaande uit rollende steentjes. Even een lastig stukje, maar slechts een korte klim.  

Dan wordt het weer vlakker en lopen we een meer bosachtige omgeving in met nog meer en 

ook bredere watertjes die we over moeten steken via rotsblokken of stapstenen.  

En dan zijn we er nog steeds niet, want ook dit wordt weer opgevolgd door een behoorlijk steile 

klim tot op het hoogste punt van de Sattel. Hier is het steile paadje goed begaanbaar en loopt 

het zigzag omhoog.  

Eenmaal boven aangekomen volgen we het 

hier zeer smalle paadje tot dit naar rechts het 

dal in gaat en begint af te dalen. Daar zien we 

de Mittleren Landschitzsee dan in de diepte 

onder ons schitteren tussen de hier nog hogere 

en kalere bergtoppen. Er zijn zelfs nog 

sneeuwresten aan de schaduwzijde te zien!  

We blijven even staan om van dit bijzondere 

plaatje te genieten, maar ook om snel een 

extra kledinglaag aan te trekken want 

hierboven staat een harde koude wind.  

Het is ondertussen rond de middag en tijd om eens aan een lunchpauze te denken. Geleidelijk 

afdalend richting het water kijken we uit naar een geschikt plekje, beschut tegen de nu ijskoude 

wind en natuurlijk wel met uitzicht op het meer beneden ons. Achter een paar rotsblokken 

vinden we een redelijk plekje en halen de broodjes uit de rugzakken. Het wordt een korte pauze 

om niet te veel af te koelen.  
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Na de onderbreking dalen we verder af, nog steeds langs de berghelling hoog boven het water, 

en zien voor ons een enorme bergkom omringt door de nog hogere toppen van de Hasenhöhe 

en Krautkareck links en rechts, achter in het dal, de Jägerspitz, Kliepschare en de allerhoogste 

berg, de 2726m hoge Grosser Barbaraspitze. Daar links achter in die mooie bergkom moet de 

Oberer Landschitzsee liggen op ons hoogste punt voor vandaag van 2060m.  

Halverwege het meer gaat het steeds meer omlaag tot we uiteindelijk aan de verste zijde van de 

See beneden bij de waterkant komen. Hier volgt het paadje de waterkant waar het soms een 

smal nat pad is. Waar de Landschitzbach in het meer uitkomt verlaat het pad het meer en lopen 

we pal langs de ook hier weer schitterende beek richting de grote bergkom.  

Het paadje rechts van de beek is niet overal 

erg duidelijk, maar er zijn wel goede wit/rood 

markeringen die we kunnen volgen waarbij 

we zelf maar een beetje een begaanbare route 

omhoog zoeken en zoveel mogelijk langs het 

wild stromende water blijven stappen. Het 

gaat er maar heel geleidelijk iets omhoog.  

We doen het rustig aan om ons niet te 

verstappen op de soms lastige rotsachtige 

stukjes, maar ook om tijd te hebben deze 

fantastische omgeving eens goed in ons op te 

nemen.  

Dan zien we ineens wit/rood markeringen links aan de overzijde van de Landschitzbach. 

Hadden we ergens over moeten steken? We kijken nog eens goed rond en zien een plek waar 

waarschijnlijk die oversteek gedacht is, maar het water staat zo hoog dat het nu zeker niet 

mogelijk is om daar droog en veilig overheen te komen.  

Op de wandelkaart zien we dat we iets verderop een splitsing krijgen waar twee smallere beken 

bij elkaar komen en dan deze hier bredere beek vormen. We gaan onderzoeken of we die 

smallere stroompjes eenvoudiger over kunnen steken. De beek verder volgend zien we dat deze 

route vaker wordt opgezocht, er loopt wel degelijk een paadje langs de waterkant.  

Als we iets verderop bij het punt zijn waar de twee beken bij elkaar komen volgen we de 

smallere beek een stukje naar rechts waarna we naar de waterkant af kunnen dalen. Daar vinden 

we een geschikte plek om vanaf een rotsblok over het water te kunnen springen naar de 

overzijde. Dan houden we weer links aan om de wit/rood markeringen weer op te zoeken, 

ergens bij de van links komende beek.  

Het pad is snel weer gevonden en we volgen deze naar onze eindbestemming. Dit gaat wel weer 

aardig omhoog de bergkom in. (Eigenlijk is het een tamelijk geleidelijke stijging, maar met al 

bijna 1000 hoogtemeters in de benen lijkt het veel zwaarder). Na nog een beekoversteek, deze 

keer eenvoudig, klimmen we nog een klein stukje door tot het pad naar links draait en we op 

het hoogste punt zijn.  

Daar zien we dan de Oberer Landschitzsee vlak voor ons liggen, het derde meer midden in deze 

prachtige bergwereld in de Lungau. Wat een heerlijke plek om even een half uurtje in het gras 

te gaan liggen bij de waterkant, maar helaas, het is er nu echt te koud voor. Wel lopen we een 
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stukje langs het meer en genieten nog even van het uitzicht, maar pauzeren doen we toch maar 

beter straks bij het onderste meer waar het veel warmer is.  

De terugweg is eenvoudig, dezelfde weg 

omlaag en 1000m afdalen met nog slechts 

enkele korte klimmetjes. Vervelend is de 

terugweg zeker niet, van een omgeving als dit 

met de prachtige dalen waarin de 

Landschitzseen liggen en overal de 

aanwezigheid van de Landschitzbach, daar 

kunnen we van blijven genieten.  

Wanneer we eindelijk de Unteren 

Landschitzsee bereiken zijn we echt wel toe 

aan een onderbreking, en zoals verwacht is het 

er aangenaam genoeg om even lekker op de 

picknickbank te gaan zitten met een stuk fruit en een slok water. Ondanks dat het al vrij laat is 

nemen we de tijd om even bij te komen voor we aan het tweede deel omlaag beginnen.  

Hier rond het meer komen we ook weer eens andere wandelaars tegen die we verder naar boven 

nauwelijks hebben gezien en ook verder op het traject omlaag komen we nog enkele mensen 

tegen. Allemaal onderweg omlaag naar het grote terras bij de Lasshoferalm om er de dag in de 

bergen af te sluiten.  

Het laatste stuk door het bos tot aan de brede Mautstrasse valt ons behoorlijk zwaar na de lange 

wandeldag, eenmaal op deze weg slaan we linksaf en lopen met lood in de benen ook het laatste 

stukje nog terug.  

Op de parkeerplaats verruilen we snel de wandelschoenen voor de gewone stappers en zoeken 

dan de Hütte op voor een welverdiend biertje op het terras. Het is een lange dag geweest en al 

tamelijk laat als we aan een van de weinige nog vrije tafeltjes gaan zitten. Denkend aan de 

terugweg door het Lessachtal naar Tamsweg en dat we dan nog de boodschapjes moeten doen 

om vanavond nog wat te kunnen koken, besluiten we de menukaart maar eens te bekijken.  

Even later worden grote kommen soep gebracht met de altijd overheerlijke Kaizerschmarren en 

een Jausenplatte. Daar komen we de dag verder wel mee door! Een geweldige afsluiter van een 

top vakantiedag met een wandeltocht die we zeker nóg wel eens willen doen als we weer eens 

in de Lungau zijn.  
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