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FICHE TREKKING 

Ook jouw reiservaring welkom op www.hikingadvisor.be en krijgt een plaatsje onder de 

‘wandelgebieden’. Met deze fiche kan je je informatie wat structureren en eventueel 

verwijzen naar een reisverslag en/of fotoalbum op het net. Alvast dank voor jullie hulp!  

Graag deze fiche met eventueel het verslag in bijlage op te sturen naar 

hikingadvisor@gmail.com. 

 

Steekkaart 

Gebied:  

De Schobergruppe is gesitueerd in de Oost-Alpen. Samen met de Ankogelgruppe, de 

Goldberggruppe, de Glocknergruppe, de Kreuzeckgruppe, de Granatspitzgruppe, de 

Venedigergruppe, de Villgratner Bergen en de Rieserfernergruppe, maakt ze deel uit van het 

natuurgebied Hohen Tauern. Ze ligt deels in de Bundesländern Kärnten en Tirol. De hoogste 

top is de Petzeck met 3.283 m. 

De Schobergruppe bevindt zich zuidelijk van de Alpenhoofdkammen, in het centrale deel van 

de Hohen Tauern. De naam is afgeleid van de Hochschober, die 3.240 m hoog is. Het westen 

van de groep wordt begrensd door de Felbertauernstraße, in het zuiden treft men Lienz aan, 

de Bezirkshoofdstad van Oost-Tirol en de oostgrens is de zuidelijke toegangsweg tot de 

beroemde Grossglockner-Hochalpenstrasse. 

De Schobergruppe staat – toch wat bergbeklimmers en toeristen ten noorden van de Alpen 

betreft – in de schaduw van de illustere Grossglockner en Grossvenediger. De Groep is door 

haar markante bergtoppen, haar talloze meren en haar karakteristiek landschap meer dan 

een vluchtig bezoek waard. 

Zoals hierboven aangehaald maakt de Schobergruppe deel uit van het Nationalparks Hohe 

Tauern. Kärnten bracht al in 1981 de Schobergruppe en de Glocknergruppe als eerste twee 

berggebieden in het natuurpark in.  

Land: Oostenrijk 

Route: Der Wiener Höhenweg (bestaande route of zelf uitgestippeld) 

Aantal wandeldagen: 5 

Reisperiode en condities: van 14 tot 23 juli 2013 

Korte beschrijving van de route (dagindeling + ev. afstand/hoogtemeters/wandeluren):  

14/7: Startplaats is Parkplatz Leibnitzbachbrücke, gesitueerd in Sankt Johann im Walde           

(1.656 m); 4,1 km tot Hochschoberhütte (2.327 m); 1e overnachting 

15/7: Kennismaking met onze berggids Patrick Laszlo; Aufstieg auf Hochschober (3.242 m) 

via Staniskascharte; 2e overnachting  Lienzerhütte (1.977 m) 

16/7: Aufstieg auf Keeskopf (3.081 m) via Niedere Gradenscharte; 3e overnachting  Adolf 

Nossbergerhütte (2.488 m) 

17/7: Aufstieg auf Kreuzkopf (3.102 m) via Hornscharte; 4e overnachting in  Elberfelderhütte 

(2.346 m) 
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18/7: Aufstieg auf Roter Knopf (3.281 m); 5e overnachting in Elberfelderhütte                                              

19/7: Wiener Höhenweg; Aufstieg auf Böses Weibl (3.119 m); afdaling naar Kals; met taxi  

of bus naar startplaats; 6e overnachting in Landgasthof Bad Weiherburg (Ainet 143, 9951 

Ainet) 

23/7: Terugreis. 

 

Voor de effectief gerealiseerde beklimmingen wordt verwezen naar het reisverslag. 

'Anspruchsvolle' tocht; als zwaar gekwalificeerde beklimmingen (zwart ingekleurd); de 

hoeveelheid sneeuw was een bijkomende handicap. 

 

Praktische info 

Bereikbaarheid + nuttige links 

Instelling GPS: Felbertauernstrasse 9952, Sankt Johann im Walde, Tirol, Oostenrijk (+/- 940 

km).  

De  Felbertauerntunnel was gesloten wegens een instorting, wat ons een omweg van +/- 200 

km kostte. 

 

Gebruikte wandelgids en/of wandelkaart 

Om met gerust gemoed te wandelen: Alpenvereinkarte nr. 41, Schobergruppe. 

Om van de bloemenweelde te genieten: Xavier Finkenzeller, Alpenflora ontdekken en 

herkennen (Bloemen van Europese hooggebergten), Trion Natuur, 2011 (ISBN 978 90 5210 

242 9).  

Plezier gegarandeerd voor het slapengaan met: ‘BIGGEN’; voor meer informatie: 

www.identitygames.nl of www.wining-moves.de; geproduceerd door Winning Moves 

DeutschlandGmbH (Luegallee 99   40545 Düsseldorf).  

Hoe een avonturenroman over een geloofsrevolutie in het oude China ons in staat stelde om 

onze tocht met oosterse ogen te bekijken, lezen jullie in Het lied van de rog van Rashid 

Novaire, De Geus, 2007 (ISBN 978 90 445 0579 5 NUR 30I) 

 

Ervaren terrein- en weerscondities  

Veel sneeuw, waardoor het grote routepad niet altijd gemakkelijk te vinden was. 

 

Bewegwijzering (aanwezigheid + kwaliteit) 

De traditionele gele wegwijzers op de wegsplitsingen; rode stippen op de rotsen, zie ook 

hiervoor. 
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Bevoorrading (voeding en water) 

Er zijn voldoende berghutten. 

 

Overnachting + nuttige links 

Hochschoberhütte: 0043/720.316.121                         

Lienzerhütte: 0043/485.269.966                        

Adolf Nossbergerhütte: 0043/720.316.120                        

Elberfelderhütte: 0043/4824.2545; office@herbert-mayerhofer.at en 

elberfelderhuette@dav-wuppertal.de; www.herbert-mayerhofer.at 

 

Patrick Laszlo (berggids): Untere Klaus 192, 8970 Schladming, Steiermark, Austria; 0043/664 

425.1234 

 

Optioneel: Tips rond materiaal 

Eventuele gebruikte hulpmiddelen: touw, pikkel en stijgijzers (vb. pikkel, stijgijzers, 

sneeuwschoenen, langlaufski’s) 

 

Conclusie: Wat vond je van de tocht? 

De kwaltieit van de sneeuw was op elk moment cruciaal en beslissend. 

Indien de sneeuw volop wegsmelt (= die Ausaperung), zijn de Scharte niet noodzakelijk 

toegankelijk omwille van steenslag.  

 

Foto’s 

 Link naar online fotoalbum: 

https://plus.google.com/u/0/photos/104599783100498878414/albums/5971044670131932

657 

 Indien geen online fotoalbum, gelieve een selectie van max. 30 foto’s te sturen via 

wetransfer naar hikingadvisor@gmail.com  

 

Reisverslag 

 Geen reisverslag beschikbaar 

 Link naar online reisverslag: 

http://hikingadvisor.files.wordpress.com/2014/01/verslag_schobergroep_lucvandenbosch.p

df 

 Indien geen eigen blog, gelieve je reisverslag samen met dit document op te sturen naar 

hikingadvisor@gmail.com  
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Contactgegevens 

 Geïnteresseerden kunnen me rechtstreeks bereiken via       (geef hier je emailadres in) 

 Geïnteresseerden kunnen een email sturen naar hikingadvisor@gmail.com die de vraag 

zal doorspelen aan de schrijver 

 


