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Rondwandeling naar Eisstein uitzichtpunt 

Zauberwinkel - Zaubersteig - Hennersberg - Eisstein Kopf - Sonnberg 
- Niederau - Zauberwinkel 

4 uur, 10Km (of 7 of 8,5) en 580 hoogtemeters 

De Eisstein Kopf ligt recht boven het stadje Wörgl, maar dan 600 meter hoger. Het 

uitzicht over Wörgl in het brede dal waardoor de rivier de Inn richting Küfstein stroomt, 

is heel erg mooi.  

De route gaat over steile asfaltwegen, brede Forstwegen en smalle bergpaadjes langs 

rotswanden en kloven. Soms gaat het pad door een dicht bos, soms langs alpenweiden 
met een romantisch vergezicht in de dalen van het Wildschönau gebied.  

De totale lengte is 10 km (blauw), maar een kortere route is mogelijk van 7 (geel) of 
8,5 km (groen).  

De startplaats Zauberwinkel bij het dorpje Niederau is te bereiken vanuit Wörgl of 

Hopfgarten. Vanaf beide plaatsen loopt de weg heerlijk kronkelend door het bos en over 

de glooiingen naar Niederau. Het is de moeite waard om heen en terug de verschillende 

toegangswegen te nemen.  
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Vanuit het centrum van Niederau richting Afflach komt de weg langs enkele huizen die 

zich Oberau noemen. Daar is een weg rechtsaf dat na een paar honderd meter bij een 

driesprong eindigt; 

Zauberwinkel. Een groot bord 

met informatie over het 

Wildschönaugebied staat bij de 

parkeerplaats Zauberwinkel 

waar we een plaatsje zoeken 
voor de wagen.  

Achter het informatiebord 

nemen we het rechtse bospad 

waar we iets verderop aan de 

rechterzijde een huis zien 

staan. Dit pad blijven we 

volgen over een alpenweide 
(foto).  

Voorbij de boerenschuur op 

deze foto gaat het rechtdoor een dicht bos in. Eerst nog een breed pad, tot we voor een 

kloof staan en er een keuze tussen rechts en links gemaakt moet worden. Links lijkt op 
de kaart nergens heen te gaan, dus nemen we daar rechts.  

Vanaf hier is het een smal bergpad dat langs de rand van de kloof loopt. Het slingert 

zich verder door het bos op en neer, soms een watertje overstekend, soms met en 

soms zonder een brug of plank. Bij steile afgronden zijn hekken langs de kant 

aangebracht, maar deze waren in 2005 niet goed onderhouden. Dit gedeelte wordt de 
Zaubersteig genoemd.  

Als we na een scherpe bocht naar rechts een volgende kloof inlopen zien we iets 

verderop een pad naar links sterk naar de bodem van de kloof afdalen waar weer een 

beekje doorheen stroomt. Volgens onze kaart moeten wij rechtdoor omhoog naar de 

Eisstein Kopf. Dit pad is echter niet meer te volgen door een omlaaggekomen 

grindlawine. Deze blijkt te gevaarlijk om over te steken. We kiezen een alternatieve 

route en nemen het pad over de beek die daarna weer linksaf omhoog gaat. Nog een 

stukje verder loopt het pad langs de rotswand en gaat het later over in een bospad 

omlaag. Ook hier moeten we 

volgens de kaart meerdere 

wandelpaden kruisen, .... wij 
zien ze niet.  

We komen uit bij een brede 

Forstweg die we rechtsaf naar 

boven nemen. Dit is het 

zwaarste gedeelte van deze 

route. Op de kaart lijkt dit niet 

zo ver, maar het gaat met heel 

veel haarspeldbochten steeds 

verder omhoog in een lastige 

hellinghoek om te lopen. We zijn 

dan ook blij als het eindelijk 

vlakker wordt en we een stuk 

langs de westelijke zijde van de 
Eisstein rond lopen.  

Op het eerste kruispunt zien we links om de bocht een bordje dat naar de Eisstein 

verwijst. Het betreft weer een smal bergpad dat stijgt en al snel bij een mooi 

uitzichtpunt uitkomt. We vinden er zowel een bankje als een jachthut op palen. We 
besluiten hier even te pauzeren.  
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Als we weer verder trekken komen we uit bij een hoge rotswand. Het pad slingert 

tussen de rotsblokken door langs de wand omhoog, soms voorzien van traptreden.  

Het pad eindigt in een klein dalletje tussen twee toppen, slechts 10 meter hoger links 
en recht van ons. Een informatiebord geeft aan dat we op de Eisstein zijn.  

Dit is tevens een stempelplaats en er is een gastenboek aanwezig waar Sabina op 06-
08-2005 een stukje in schrijft.  

Enkele meters naar links is het 

daadwerkelijke uitzichtpunt, weer 

voorzien van enkele bankjes. 600 

meter bijna recht naar beneden 
ligt Wörgl, een prachtig uitzicht.  

Onder ons ligt het drukke stadje 

waar we van boven in alle stilte 

op neerkijken. We hebben helder 

weer en kunnen de kronkelende 

Inn tot ver in het dal volgen.  

Bij de stempelpost gaan we 

verder het pad omlaag, 

tegenover het pad waar we omhoog kwamen. Het slingert goed zichtbaar door het bos 
omlaag, het laatste stukje zeer steil.  

Het eindigt op een alpenweide net achter een boerenschuur. Verderop verdwijnt het 
weer in het bos, maar slechts een kort stukje tot we op een brede weg uitkomen.  

(Rechtsaf is de terugweg via de gele route. Dit pad wordt steeds smaller en gaat geheel 

door het bos terug naar Zauberwinkel, dat ook staat aangegeven).  

We gaan dus linksaf, het brede pad door het bos. Het verloopt vrij vlak door het bos en 

later tussen weilanden door. Het komt uit bij een boerderij (foto) waar we een hek 
passeren en gelijk linksaf gaan.  

Vanaf hier is het asfalt onder de 

wandelschoenen. Langzaam daalt 

de asfaltweg terwijl we links een 

heerlijk uitzicht in het dal naast 
ons hebben.  

Als we bij een bocht naar rechts 

langs huizen komen, slaan we 

linksaf, verder omlaag. (Rechts 

omhoog is de groene route terug. 

Deze is iets korter, maar begint 

weer met een klim van 100 meter 
hoogte.)  

Het gaat nu flink omlaag via enkele haarspeldbochten. Het laatste stuk tot aan 
Niederau is een lang recht stuk omlaag vanwaar we het dorp al mooi kunnen overzien.  

We blijven de weg volgen tot we in het centrum van Niederau tegen de Wörgler Bach 

aanlopen. Hier gaan we een stukje naar rechts, dan de Bach over, en zijn we terug op 

de hoofdweg waar we eerder met de auto langskwamen.  

We hoeven niet ver langs de hoofdweg te lopen, maar kunnen iets verderop weer terug 
over de beek tussen twee huizen door. Deze Auenweg volgen we omhoog tot aan een 
kruis. Vanaf daar zien we Zauberwinkel weer voor ons liggen.  
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