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Bergtop + hoogte: Bliggspitze, 3454m

Routenaam: Bliggspitze Zuidgraat

Moeilijkheidsgraad, klassieke quotering: klimpassages tot III-, 

gletsjer minder dan 30°, middelzware hoogtour

Hoogtemeters: Taschachshaus (2434 m) - Bliggspitze (3454m), 1120m

Uitvalsbasis: Taschachshaus (2434 m)

Startpunt: Taschachshaus (2434 m)

Stafkaart: Alpenvereinskarte (30/2), Ötztaler Alpen, Weißkugel. 

Alpenvereinskarte (30/6), Ötztaler Alpen, Wildspitze.

Beste periode: juni-september

Aandachtspunten: Dit is geen gemarkeerde route, maar de tour volgt een 

logische route. De route vraagt ongeveer 5 tot 9 uren, afhankelijk van het 

level van ervaring en conditie. Dit is een alpiene hoogtour en hoewel de 

route geen al te grote technische vaardigheden vraagt, is elke hoogtour een 

gevaarlijke onderneming, waarbij kennis over oriëntatie, touwtechnieken, 

klimtechnieken, meteorologie en dergelijke onontbeerlijk zijn.

Materiaal: hoogtouruitrusting, een dubbeltouw van minimaal 50 meter, 

slings, nuts en eventueel enkele friends.

/TEMPLATE VAN EEN 
ALPIENE BEKLIMMING:
Bliggspitze Zuidgraat



Tekst Amelie Gistelinck / foto's Philip Mahy en Maarten Werelds
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De route biedt alles wat een hoogtour dient te bieden: mooie uitzichten, gletsjerwandelen, een 
graatbeklimming, bewegwijzerd en oriëntatieloop. Het is een mooie toegankelijke graat, met 
een relatief goede rotskwaliteit, die op de ietwat technischere stukjes kan worden afgezekerd. 
Er zijn maar weinig passages die zich exposé aanvoelen en bij het dalen komen klimtechnisch 
de 'moeilijkste' passages. Verder is er de mogelijkheid om mobiele zekeringen aan te leggen en 
zijn er enkele (boor)haken. Op en rond de berg zijn er verschillende andere bijzondere routes/
mogelijkheden. De eerstbeklimming v/d route is onbekend...
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Onze benen brachten ons tijdens de zomerstage op talrijke toppen 

in de buurt van het Taschachshaus. De mogelijkheden zijn hier 

talrijk. Onze verdiensten: Petersen Spitze (3484 m), Hinter Ölgruben 

Spitze (3296 m), Wild Spitze (3770 m) via Hinter Brochkogel (3635 

m), Fluchtkogel (3500 m), Hintergrasl Spitze (3325 m). Dit alles valt 

ook te lezen op de mooie Mount Coach blog over de zomerstage. 

Andere mogelijkheid is de Bliggspitze via Eiskastenferner, echter is 

dit iets riskanter omwille van steenslag. De normaalroute voert over 

de Vordere Ölgrubenferner naar de Bliggspitze.

Vanuit het taschachshaus volgen we het pad in zuidwestelijke 

richting naar de Sexegertenbach, het riviertje dat in het mooie 

Taschachdal loopt. Er is een klein brugje over de rivier, dit steken 

we over. Hierna splitst het pad: wij nemen de weg naar links en 

volgen de rivier dalinwaarts (er staat een bordje met"Gepatschhaus, 

Rauhekopfhütte, Hintere Ölgrubenspitze"). Onderweg zien we 

een 'minidorpje' van stenen en kort hierna verlaten we het pad. 

We volgen hierbij een zijtak van de rivier en gaan hierbij bergop 

in noordwestelijke richting. We bereiken een plateau en wandelen 

over de weiden richting de Mittlere Eiskasten Kopf (3260 m). Recht 

voor ons, in noordwestelijke richting, zien we de eindmorene van de 

Hintere Eiskastenferner. We bereiken deze via de oostzijde (zuidflank 

van de Mittlere Eiskasten Kopf).

Over de grote rotsblokken parcoureren we tot aan de voet van de 

gletsjer. Alvorens de gletsjer te betreden volgen we hem nog een 

stukje aan zijn oostzijde en overkomen zo het eerste steilere stuk 

van de gletsjer via de zijmorene. Dit vlakke stuk gletsjer kunnen we 

makkelijk betreden (met stijgijzers). Naargelang omstandigheden 

wordt beslist of m’n inbindt of niet. Zodra gletsjerspleten niet 

zichtbaar zijn en het risico op een val in een gletsjerspleet overweegt 

op glij-gevaar (steil terrein), wordt aangeraden in te binden. Op onze 

hoogtour was de gletsjer bij aanvang blank en we betraden hem 

zonder touw. Naargelang we hoger klommen, was de sneeuwlaag 

dikker en bonden we in. 

Op de gletsjer volgen we de logische route: eerst noordelijk, 

dan westelijk en tenslotte richten we onze peilen op een kleine 

gletsjerkom in het zuiden. De gletsjerkom wordt afgeschermd 

door een graat met minder hoge rotsformaties. Hier, op ongeveer 

3300 meter hoogte, kan de graat gemakkelijk worden betreden. De 

stijgijzers worden afgenomen en verder moet er worden geklommen. 

Naargelang ervaring klimt m’n solo of in cordée, in alpine stijl 

(simultaan klimmen met verkort touw).
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We volgen de zuidgraat in noordelijke richting. De graatbeklimming 

wisselt tussen wandelen, scrambelen en klimmen (II+), met 

tussendoor een iets moeilijkere passage die afgezekerd wordt door 

boorhaken (III-). Op de top geniet je van een prachtig uitzicht op de 

Wild- en Petersenspitze (respectievelijk 3770 m en 3484 m), op de 

Hintere Brochkogel (3635m), op de Pitztaler Urkunde (3201 m), op 

de Hintere Ölgruben Spitze (3296 m) en zoveel meer. Kortom, op 

alle toppen die je net op je lijst hebt afgevinkt.

De afdaling volgt de oostgraat terug naar de glestjer. Het eerste 

stukje dalen kan optioneel worden afgezekerd, dan volgt een 

stukje dalen zonder aangebrachte zekerpunten. Let op, hier zou de 

rotskwaliteit iets slechter zijn en inderdaad: ook wij zagen heel wat 

rots op de gletsjer aan de noordkant liggen en hoorde je menigmaal 

‘caillou’ roepen. Net alvorens de gletsjer te bereiken (ongeveer op 

60 meter boven de gletsjer) bereik je een relais. Hier kan je abseilen 

en via een 2de relais in het midden van de wand bereik je makkelijk 

de gletsjer. Pas dus op, een enkel 50m touw is vandaag de dag niet 

genoeg om voet op de glestjer te zetten. De gletsjer wordt diagonaal 

overkruist tot aan het spoor gemaakt in de heentocht. Verder wordt 

dezelfde weg gevolgt tot aan het Taschachshaus, waar de beste 

Kaiserschmarren van de Pitzaler Alpen op u wachten! 

Veel plezier en lees zeker ook onze ervaringen van het Pitztal op 

onze blogpost ‘die grosse Kaiserschmarren Hochtour’! 


