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Tekst Amelie Gistelinck / foto's Sanne Bosteels

Toerski in  

Boven: de weg naar het kronenjoch/Breite Krone / links: Saarbrückerhut / rechts: Dreiländerspitze / rechts boven: top Silvretta Egghorn

Silvretta 
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Instijg

Wij liepen aan via het skigebied van Ischgl (Piz Val Gronda) en 

bereikten zo de Heidelbergerhut. Er zijn echter talrijke instijg-

mogelijkheden, onder meer via de Bielerhöhe aan het Silvretta 

Haus, maar ook via het skigebied van Gargellen in het Westen, via 

Klosters, via de Pischabahn in het Zuiden, via het skigebied van 

Scuol, enzoverder.

Beste reisperiode

Tussen midden februari en midden april zijn de meeste hutten 

geopend en is de sneeuwkwaliteit optimaal.

Accommodatie ter plaatse

Er zijn heel wat hutten in de regio. De meeste zijn geopend tijdens het 

tourskiseizoen. Een greep uit het aanbod, die tevens wij bezochten: 

Jamtalhut, Wiesbadener hut, Saarbrücker hut, Heidelberger hut en 

de Tuoi hut. Deze laatste was onze persoonlijke favoriet. 

Aanraders in de omgeving

Aanraders zijn zeker de Dreiländerspitze en de Piz Buin! Wij deden 

een 5-daagde tour vanuit Ischgl. De tocht leidde ons van de Piz de Val 

Gronda naar de Heidelbergerhut, over het Kronenjoch en de Breite 

Krone naar de Jamtalhut, via de Dreiländerspitze naar de Tuoi-hut, 

op de Piz Buin via de Fuorcla dal Cunim, naar de Wiesbadenerhut, 

over de Ochstentaler gletsjer naar Silvretta Egghorn over de Rote 

Furka col om zo in de Saarbrücker hut onze laatste nacht te beleven 

en via de Satel Kopfe terug de beschaving in te trekken. Het volledige 

stageverhaal kan je lezen op mountcoach.be ‘Some skiing some 

touring’.

Informatie online

outdooractive.com; alpenverein.de; alpenvereinaktiv.com

Kaart(en)

map.geo.admin.ch, dit is het online Zwitserse kaartenportaal, bij de 

kaarten kan je selecteren op winter/zomersport en zelfs specifiek 

tourski aanklikken om zo mogelijke routes te zien. Het hele Silvretta 

gebied is hierop te zien.

Topo(‘s) + waar verkrijgbaar

Panico Alpinverlag heeft enkele topos, te koop op hun webshop  

(panico.de/alpin-sportarten/skitouren-snowboard-touren). 

Specifiek voor het Silvretta gebied is er de ‘Skitourenführer Silvretta 

inkl. GPS-Tracks’ van Piepenstock Jan, recente 2de uitgave in 2018, 

246 pagina’s.

Met de iconische Piz Buin (3312m), 
de Dreiländerspitze (3197m) als grens 
tussen Tirol-Vorarlberg-Graubünden 
en zijn 62 andere drieduizenders, 
biedt het Silvretta massief een mooie 
bestemming zowel in de zomer als in 
de winter. Het gebied draagt de bijnaam 
‘de Blauwe Silvretta’ omwille van zijn 
talrijke gletsjers. Dit doet al dromen 
dat hier heel wat tourski-mogelijkheden 
kunnen zijn. Wanneer het gebied 
ook nog eens erg voorzien blijkt van 
hutten, bevestigt dit het potentieel van 
het Silvretta massief. Er zijn heel wat 
routes mogelijk in de winter. Bij elke 
lawinesituatie valt er wel iets te skiën 
en door de vele routes zijn er altijd 
wel rustige plekken te vinden en verse 
sporen te trekken.


