
Berner Oberland is bij het grote publiek vooral bekend voor alpinisme. Denken we maar aan de drie 
bekende bergen: Eiger, Mönch en Jungfrau. Maar wat ondertussen ook meer en meer bekend begint 
te worden, is dat deze regio een fantastisch aanbod heeft voor sportklimmers. Er zijn enorm veel mo-
gelijkheden in dit gebied, zowel voor lange routes als voor enkele touwlengtes, voor elk wat wils. Wat 
het rotsklimmen hier ook net dat extra geeft, is dat je altijd midden van de prachtige natuur klimt, met 
vaak een panoramisch zicht op besneeuwde drie- en vierduizenders. 

Ik ga er zelf de laatste vijf jaar toch minstens één tot tweemaal per jaar 
naar toe om te klimmen, merendeels met Hannes, mijn Zwitserse vriend. 
Hannes is een sympathieke, sterke klimmer die al tientallen routes heeft 
geopend in de streek en alle klimgebieden goed kent, kortom de ideale 
klimpartner. Hij heeft trouwens een knap boek geschreven over het sport-
klimmen in Berner Oberland waarin hij 71 sportklimgebieden voorstelt. 
Zowel klimmassieven met één touwlengtes, lange meertouwenlengtes als 
gebieden met goede afzekering en alpien zelf af te zekeren, komen uit-
voerig aan bod. 
In dit artikel wil ik enkele van deze gebieden voorstellen, misschien kan je 
het wel gebruiken als tip voor de volgende klimvakantie …

hintisbErg
Dit klimmassief van een 200 tal meter hoog ligt als een brede rotsband in 
een zijdal van het Zweilütschinental een tiental kilometer voor Grindel-
wald. Hintisberg is bereikbaar via een zogenaamde Mautstrasse. Voor 10 
Zwitserse franken kan je vanuit Kandersteg naar boven rijden langs een 
smal straatje tot boven aan de Oberalm. De start van de routes bevindt 
zich op ongeveer 2000 m en omdat het massief zuid- tot zuidoostelijk 
geörienteerd is, heb je hier bijna de ganse dag zon. Op alle standplaatsen 
tijdens de klim en vooral op de top kan je, languit liggend in het malse 
gras, genieten van het prachtig uitzicht op de eeuwige sneeuw van Ber-
ner Oberland. Aan de overkant van de vallei maar bijna grijpbaar lijkt het 
soms, zie je de beroemde noordwand van de Eiger geflankeerd door de 
besneeuwde Jungfrau en Mönch. Alle routes zijn goed gezekerd hoewel je 
een klein assortiment Friends of klembokken wel hier en daar kan gebrui-
ken. De rots is scherp, ook in de iets makkelijkere routes. In de rechter-
kant van de wand vind je routes in de moeilijkheidsgraad 5b tot 6a. 
Deze routes kan je opzoeken in de klimtopo “Schweiz Plaisir”. Een hele 
reeks 6b tot 7b routes die door de steile overhangende linkerkant van de 
wand lopen, ga je eerder terugvinden in de topo “Schweiz Extrem”. 

De routes van Hintisberg die ik je zelf kan aanraden zijn:
 π Schöne Aussichten, 5c, 180 m: een plezante klimcruise in vijfde graad. 
 π Een dalle, een traversee onder een grote overhang, een klim over een 
rechte wand en barstklimmen wisselen elkaar af. 

 π Zoals de naam van de route het zelf zegt heb je hier bij mooi weer 
een prachtig zicht op de Eiger noordwand. Rappel langs de route. 

 π Tintangel: 6b+, 160 m: de klassieker in 6e graad met als crux een 
licht overhangende fantastische 6b+-lengte, daarna volgen nog en-

kele luchtige 5c-lengtes met goede grepen. Rappel langs de route 
 π Todi, 7a, 6b 150 m: steile knappe route die enkele overhangen over-
schrijdt 

 π Rappel langs de route 
 π Sigriff 7a, 6b/c, 200 m: eveneens steile én luchtige route van de 
broers Remy. Je klimt door verschillende overhangen/daken, dus een 
beetje power is wel nodig. De voorlaatste lengte is een luchtige tra-
versee naar rechts, boven een groot dak, een (luchtig) snoepje. Rap-
pel langs “Zick-Zack”.

 
chrindi 
Augustus 2010. Ik heb een nieuwe afspraak gemaakt met Hans. Twee da-
gen later om 7 uur ‘s morgens sta ik met stralend zomerweer aan de voet 
van het klimmassief Chrindi, de rotsen van de Walpersbergflue (1900 m) 
in het Zweisimmental, zowat de vooralpen van Berner Oberland. 
De zilvergrijze superscherpe vaste rots in alle routes hier is gewoon ge-
schapen om te klimmen. Het grootste deel van de twintigtal routes ligt 
in de 6b-/ 6c-moeilijkheidsgraad. De routes zijn goed afgezekerd, hoewel 
de afstand tussen de haken soms wat sportief is. De wand zelf is ongeveer 
een 160 tal meter hoog. Niet zo hoog naar alpine maatstaven maar de rou-
tes hier zijn echt wel een aanrader. Ook bij iets minder zeker weer voor 
langere routes is dit een mooi alternatief. 

Vanaf het middenstation van de Stockhornseilbahn wandel je in 15 mi-
nuten naar de Einstieg. Hannes en ik wandelen echter te voet vanop de 
parking naar boven, dan ben je daar voor de eerste klimmers arriveren 
met de lift. Aan de voet maak ik kennis met de sympathieke Peter Schoch, 
klimgids/fotograaf en ook met Daniela en Christoph , een klimkoppel. 
Christoph heeft een maand eerder op de Eiger noordwand de route Deep 
Blue Sea, 7b+ (7a obl), 350 meter met spaarzame afzekering à vue ge-
klommen. Zijn vriendin klimt vlot 7a. Hmm, iedereen klimt hier nogal een 
stevig niveau. Als ik word voorgesteld als “der Bart aus Belgien, Flandern” 
vraagt iedereen verwonderd of daar überhaupt wel rotsen zijn om te klim-
men en niet alleen klimhallen. Ik vertel over Freyr maar dat kent men niet 
echt. “Ik ga me hier niet laten kennen” denk ik bij mezelf. Ik zal ze eens laten 
zien dat “der Bart aus Belgien” ook op rotsen kan klimmen …
Hannes en ik starten in de route Nadelschüssi, drie lengtes 6c en crux 
lengte 6c+ terwijl Daniela en Christoph de route Chty, drie lengtes 6c en 
crux lengte 7b zullen klimmen. De rots is werkelijk super en onze route 
biedt fantastisch klimmen, wel continu. 

sportklImmen In 
berner oberland, ZwItserland
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Als een lengte een bepaalde kwotatie heeft, is dat wel van de eerste meter 
tot de laatste meter. Nog voor het echt warm wordt, komen we aan op de 
top en beginnen aan onze rappel naar beneden. 
Christoph en Daniela rijden door naar Gimmelwald, het 8e graads para-
dijs van Berner Oberland. Christoph neemt hartelijk afscheid door te zeg-
gen dat “der Belgische Kletterer könnte doch auch Felsklettern habe Ich gesehen”. 

Routes van Chrindi die ik je kan aanraden: 
 π Nadelschüssi 6c+, 160 m
 π Chty 6c+, 7b 160 m
 π Goldmarie 6c, 130 m

ElsigEn 
Peter, Hannes en ik rijden na onze klim op Chrindi verder door naar El-
sigen, een redelijk groot sportklimmassief om daar nog verder foto’s te 
trekken. Dit sportklimmassief is mooi gelegen boven de Elsigenalm. Een 
makkelijke wandelweg voert naar de rotswand. De wand is ongeveer 750 

meter breed, een 50- tot 70-tal meter hoog en er lopen 120 routes van één 
touwlengte in alle moeilijkheidsgraden vanaf 5c tot 8b. 
Aan de voet van de wand kan je comfortabel en heb je een mooi zicht op 
de besneeuwde toppen boven Adelboden, aan de andere kant van de val-
lei. Hannes heeft hier ook de meeste routes geëquipeerd. 
Het klimmen op deze uitstekende routes met prima afzekering is enthou-
siasmerend. 

Routes van Elsigen die ik kan aanraden: 
 π Mobile 6b, klassieker 
 π Kondor 6c
 π Rhapsodie 6a en 2e lengte 6c
 π Zweierlei 7a+ 
 π In het rechtse deel van het massief zijn nog verschillende knappe 6a-
routes 

rotE fluh 
Augustus 2011. We staan met met ons gezin in onze VW-bus aan het uit-
einde van het schilderachtige Fermeltal, een zijdal van het Simmental Dit 
is een heel rustig bergdal, er wonen slechts een 80 tal mensen – meestal 
bergboeren. Toeristen hebben we tijdens ons verblijf niet gezien, daarom 
heeft het dal nog een authentieke charme. Vanop onze staanplaats heb-
ben we een prachtig zicht op het dal met zijn boerderijen, groene almwei-
den, de bossen. Vanop de almen weerklinkt het geklingel van de bellen 
van de bergkoeien. Een vredig tafereel. 
Aan de linkerkant van het dal zie je de Rothorn of Rote Fluh met zijn in-
drukwekkend steile zuidwand van 300 meter hoog. Er lopen een twintigtal 
routes door waarvan zeven routes van Michel Piola en Daniel Anker. De 
Zwitserse Piola heeft al meer dan 900 routes geopend over heel de wereld. 
Zijn routes zijn altijd van hoge kwaliteit. 

De 7 routes van Piola in deze wand behoren tot de mooiste van Berner 
Oberland. De gemakkelijkste is “A la recherche de Peter Pan” en staat in de 
topo vermeld als: “Afwisselende knappe route die van platen-, over rechte wand- 
tot overhang-klimmen alles biedt en bij de grepen van ergonomisch in het onderste 
deel tot superscherp in het tweede deel van de route alles biedt”. 

Tijdens ons verblijf genieten we van de rust, de stilte , elkaars gezelschap, 
onze kinderen en de wandelingen in het berglandschap. Echter telkens 
dwalen mijn ogen af naar de zuidwand van de Rote Fluh. Thuis had ik al 

over deze route gelezen. Die wand trekt mij enorm aan, telkens neemt het 
verlangen toe daar te kunnen klimmen. Ik bekijk de topo en probeer de 
lijn van de route op de wand te volgen. 
Als ik, zoals afgesproken, twee dagen later Hannes bel om onze klimtocht 
van die week te bespreken, stelt hij direct voor de Peter Pan te klimmen. 
Fantastisch, dat had ik niet mooier durven dromen! Tegelijkertijd heb ik 
wel een klein hartje; echt veel heb ik niet kunnen klimmen na de geboorte 
van onze twee maanden oude Robbe. En de route is toch grotendeels 6b 
en twee lengtes 6c. 

‘s Anderendaags ‘s morgens vroeg, stappen we vanuit het dal naar de Ein-
stieg van onze route. De zon beschijnt het bovenste deel van de wand, on-
der in het dal is het nog schaduw. De lucht is al helderblauw, het belooft 
een prachtige dag te worden. En we zijn allebei volop gemotiveerd. 
De eerste drie lengtes bieden zeer technisch plaatklimmen. Al dadelijk 
merk ik dat de afzekering goed is maar zeker niet wil zeggen dat de haken 
dicht bijeen staan … 

Over heel de route zijn er tussen twee haken steeds opnieuw moeilijke 
passages te klimmen die je echt moet aankunnen. Op de plaatsen waar 
een val gevaarlijk zou kunnen zijn, staan de boorhaken altijd op de juiste 
plaats. Dit is typisch een Piola-route. 

Het middelste deel van de route bestaat uit twee loodrechte lengtes die 
de moeilijkste van de route zijn, waarvan de tweede de cruxlengte is. 
Hans klimt ze voor in zijn rustige stijl. Knap gedaan, denk ik als deze leng-
te naklim, want de (kleine) grepen staan hier ver uiteen. Mijn onderarmen 
beginnen nu licht te protesteren.
Toch nog even volhouden, denk ik, naar boven kijkend voor het vervolg 
van de route. De bovenste drie lengtes lopen over verschillende daken en 
overhangen. Hoe hoger je komt hoe meer daken je hebt geklommen en 
daardoor wordt het klimmen steeds luchtiger en luchtiger. De donkerrode 
rots (vandaar de naam Rote Fluh) is super scherp. De grepen zijn allemaal 
watergaten. Telkens je je handen nog maar op de rots legt, voel je de huid 
van je vingertoppen tintelen. 

Tijdens de laatste lengte van de route – die ik voorklim – voel ik dat het 
tijd wordt, dat het bijna gedaan is. Mijn onder- én bovenarmen voelen nu 
aan als beton. Nog enkele meters en daar ben ik boven op de top, opge-
lucht zet ik me neer aan de toprelais. Man, dit was een fantastische route ! 
We wensen mekaar Bergheil en samen genieten we van het overweldigen-
de uitzicht op het groene dal onder ons . De besneeuwde toppen aan de 
overkant glinsteren in de zon, scherp afgetekend onder een azuurblauwe 
hemel. Wat een beloning voor deze prachtige klimdag. 
Na nog enkele luchtige rappellengtes staan we terug aan de voet van de 
wand. Moe maar voldaan stappen we terug naar beneden waar ik het 
avontuur aan mijn vriendin kan vertellen.

Aan te raden routes op de Rote Fluh: 
 π A la recherche de Peter Pan, 6c+, (6b+ obl), 230 m. Rappel langs de 
route.

 π Diagonalweg, 6a, 250 m, doorkruist de hele wand en volgt een 
schuin naar links lopend barstensysteem. De route is vorig jaar volle-
dig gesaneerd met nieuwe boorhaken. Dit is zeker ook een aanrader 
in zijn moeilijkheidsgraad. Rappel langs “A la recherche de Peter Pan”. 

 π Er zijn nog zes andere Piola routes in deze wand, allen in zevende 
graad. 
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EngElhörnEr
Augustus 2011. Aan het einde van onze vakantie verblijven we met stra-
lend weer twee dagen in het charmante Rosenlauital. Dit is een wonder-
mooi dal met een wildromantisch landschap zoals almweiden met heer-
lijk geurende bergbloemen, spitse bergtoppen, ruisende watervallen en 
gletsjers. Dit dal biedt alles wat een natuurliefhebber zoekt. 
De aanblik van de 33 puntige bergtoppen van het Engelhörner rotsmas-
sief boven het Rosenlauital doet denken aan een stenen woud dat scherp 
afgetekend staat tegen de helderblauwe lucht en laat een klimmer zijn of 
haar hart enkele slagen sneller slaan … 

De ochtend van de tweede dag komt Hannes me vroeg ophalen, vandaag 
willen we de route “Kadenz” op de Rosenlauistock, één van de toppen van 
de Engelhörner klimmen. Kadenz bestaat in totaal uit zeven touwlengtes 
waarvan zes lengtes varierend van 6a+ tot 6c en de crux lengte 7a. Deze 
lengte is meteen de voorlaatste van de route. 
We wandelen in de ochtendschaduw voorbij de Engelhörnerhütte en 
vervolgens verder naar de start van onze route. Vermits alle wanden hier 
meestal zuidelijk geörienteerd zijn, kan je voor de aanloop naar de routes 
best gebruik maken van de ochtendschaduw.

Tijdens de eerste 6c-lengte ervaar ik dadelijk wat we voor de rest van de 
route mogen verwachten: zeer mooi, steil, atletisch zowel als technisch 
klimmen wisselen mekaar voortdurend af op altijd super scherpe rots. De 
afzekering is prima, een klein assortiment Friends volstaat. De volgende 
drie lengtes bestaan uit een perfecte mix van technisch klimmen met ver-
schillende atletische passages. Kort maar technisch en goed afgezekerd is 
de vijfde 6c+-lengte. 
De zesde lengte (7a) is dan weer volledig atletisch én op uithouding. Het 
is mijn beurt om voor te klimmen. Het eerste deel moet je langs een over-
hangende barst met in het begin grote grepen. Echter na enkele meters 
worden de grepen kleiner en kleiner en mijn armen dikker en dikker. Als 
de barst vervolgens overgaat in een licht overhangende wand komt de 
crux aan de zevende boorhaak. Die bestaat uit vier verre passen op kleine 
grepen alvorens je aan de verlossende grote greep komt waar je de armen 
even kan losschudden. Echter twee passen onder de grote greep trek ik 
niks meer dicht en moet ik even uitrusten terwijl Hans me blokt. Spijtig 
want alle andere lengtes had ik à vue kunnen klimmen. Maar niet ge-
treurd, na een laatste spannende 6a+-lengte – die voor ons eerder als 6b+ 
aanvoelde (of was het door onze dikke vermoeide armen?) – komen we op 
de top. We genieten opnieuw van een prachtig uitzicht op de bergwereld. 

De laatste route van de vakantie, mocht er wezen! Ze was in ieder geval 
zwaar genoeg voor mij. Enerzijds heb ik spijt dat het de laatste route van 
de vakantie is maar anderzijds ben ik meer dan voldaan en blij vandaag 
niet meer te moeten klimmen vandaag … Na een klein half uurtje genieten, 
maken we ons klaar voor de rappel. Omwille van de overhangende wand 
kan je tijdens je rappel best regelmatig wat setjes inhangen want anders 
zou je hier wel eens in het ijle kunnen blijven hangen zonder hoop de red-
dende relais nog te kunnen bereiken. Na een aantal luchtige rappels komen 
we terug beneden aan de wandvoet. Net als ik me comfortabel in het gras 
wil zetten, stelt Hans me voor om nog snel de eerste lengtes van de route 
“Rauberegga” links naast onze route te klimmen. Ongelooflijklijk, die kerel 
is onvermoeibaar. Hij probeert me te verlekkeren op de tweede en derde 
lengte die volgens hem de mooiste van de hele route zijn. 

Voor ik het zelf goed en wel besef ben ik de eerste lengte van de tweede 
route aan het voorklimmen. In de tweede lengte pers ik het laatste restje 
kracht uit mijn armen. Het klimmen is inderdaad heel mooi en, net zoals 
bij onze vorige route, is de rots scherp. Maar na de derde lengte is “mijn 
pijp nu toch echt wel uit”.en rappellen we terug naar beneden. We vieren 
we onze beklimming door even uit te blazen op het terras van de Engel-
hörner Hütte. Dit is een heel gezellige hut die goed gelegen is als je hier 
enkele dagen wil klimmen. 
Onze grote vakantie van 2011 is voorbij, de routes die ik dit jaar met Hans 
klom waren ongelooflijk mooi. Met een tevreden gevoel kan ik dan ook 
terugkeren naar ons “platte” land. Een verlengd weekend in september is 
al gepland maar daarover meer in een volgend artikel … 

Aan te raden routes op de Engelhörner: 
 π Kadenz op de Rosenlauistock, 7a (6c obl), 200 m

 π Räuberegga op de Rosenlauistock 6c (6a+ obl), 200 m
 π Gagelfänger op Klein Simelistock 6b (6a obl), 380 m
 π Verschillende routes op de Kingspitze NO-wand 
 π Enkele graatoverschrijdingen in de 4de en 5de graad, waarbij ver-
schillende toppen worden beklommen

 π Er bestaat een aparte Engelhörner topo.  

Tekst: Bart Van den dries 
Foto's: Bart Van den dries, Hannes Grossen, Peter Schoch 

PraKtischE info

ligging bErnEr obErland
Alle hier besproken massieven liggen in Berner Oberland, waarmee 
bedoeld wordt de bergstreek gelegen een 80 tal km onder Bern met 
als centrum Interlaken. 
Te bereiken vanuit Belgie via Brussel en Luxemburg, ofwel via Colmar 
of via Strasburg, Basel, Bern en dan richting Interlaken. De reisafstand 
hangt af van het massief waar je wilt klimmen maar de afstand Antwer-
pen – Interlaken is ongeveer een 730 km. 
Vlot bereikbaar dus, zelfs voor een verlengd weekend van 4 dagen als 
de klimhonger groot genoeg is. 

toPo’s
 π “Schweiz Plaisir West 2010” voor alle meertouwlengteroutesvan 4e 
graad tot ongeveer 6b/6c

 π “Schweiz Extrem West 2010” voor alle meertouwlengteroutes vanaf 
ongeveer 6b/6c tot 8e graad

Bij sportklimmassieven van één touwlengte staan in beide topo’s alle 
routes vermeld. Het loont eventueel beide topo’s aan te schaffen om 
een beter overzicht te hebben. Dit zijn goede, duidelijke topo’s van 
Zwitserse precisie. 
Beide topo’s kan je rechtstreeks bestellen bij de Zwitserse uitgeverij 
Filidor gerund door de klimfamilie Von Känel (www.filidor.ch). In en-
kele bergsportzaken in België zijn ze ook verkrijgbaar. Best checken of 
de actueelste versie voorhanden is. 

boEK
“Sportklettern in Berner Oberland” van Hannes Grossen waarin 71 
sportklimgebieden worden voorgesteld. Zowel klimmassieven met één 
touwlengte als meertouwlengtes evenals gebieden met goede afzeke-
ring als zelf af te zekeren, komen uitvoerig aan bod. Telkens wordt het 
gebied voorgesteld met de klimstijl eigen aan dit gebied, de mooiste 
routes worden besproken en af en toe wordt er een insider anekdote 
verteld. Vooral biedt het boek volop klimactie: 220 knappe kleurfoto’s 
illustreren het grote aanbod klimgebieden en doen verlangen naar 
een klimtrip in Berner Oberland tijdens de volgende klimvakantie. 
Boek is te bestellen bij Filidor maar kan rechtstreeks bij mij worden 
gekocht aan een goedkopere prijs. Mijn naam is gekend bij KBF. 

matEriaal
14 setjes is ruim voldoende voor de hierboven besproken massieven

 π Hintisberg: helm, klein assortiment Friends en klemblokken, 
 π dubbel touw 2 x 50 of 60 m 
 π Chrindi: helm, klein assortiment Friends en klemblokken, 
 π dubbel touw 2 x 50 of 60 m 
 π Elsigen: goede afzekering, setjes volstaan, helm naar eigen voorkeur
 π Rote Fluh: helm, assortiment Friends en klemblokken om de morele 
afstand tussen de haken wat af te scherpen, dubbel touw 2 x 50 of 
60 m 

 π Engelhörner: helm, klein assortiment Friends en klemblokken, dub-
bel touw 2 x 50 of 60 m voor de routes “Kadenz” en “Räuberegga”

WannEEr
Afhankelijk van het massief en de sneeuwcondities kan je doorgaans 
klimmen vanaf mei tot oktober 

Meteo: www.meteoshweiz.ch en doorklikken naar Deutschschweiz
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