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Smikkelen in plaats van snurken, 
 hotels in plaats van hutten: de 
nieuwe, meerdaagse KAT-Walk in  
de Kitzbüheler Alpen is een 
langeafstandswandelroute door de 
Tiroolse bergen met een flinke 
scheut comfort. 

Tekst: Marc Erwich  Fotografie: Kitzbüheler Alpen Marketing

OP DE KAT-WALK IN       DE KITZBÜHELER ALPEN

Bergwandelen 

De laatste wandelaars vertrekken richting het 
dal. Alleen Sepp blijft hoog in de bergen. De 
hele dag heeft de 63-jarige Tiroler het vee 
verzorgd en zijn gasten verwend met Tiroolse 
lekkernijen. Zoals Sepp Kahn dat de hele zo-
mer zal doen.  
Maar nu kan de alpenboer met schippers-
baard in stilte genieten van de avonduren.  
Op zijn alm op 1500 meter hoogte, boven  
het dorpje Westendorf, heerst een serene rust. 
Voor Sepp – die tot ver over de grenzen be-
kendheid geniet als schrijver - hét moment 
om zijn pen in de inkt te dopen als start van 
een nieuw gedicht of spannende misdaadro-
man.  

Niet snurken, maar genieten
Sepps zomerboerderij is een van de vele idyl-
lische rustpunten op de nieuwe KAT-Walk, de 
Kitzbüheler Alpen Trail. Het ‘paradepad’ is de 
nieuwste langafstandswandeltocht van de Ti-
roolse bergwereld en richt zich op wandelaars 
die houden van de bergen, maar ook van luxe 
en lekker eten. Alles onder het motto: Niet 
snurken, maar genieten. Krakkemikkige hut-
ten en slaapzalen vol ronkende wandelaars 
kom je hier niet tegen. Wel kwaliteitshotels 
met zachte bedden. 
Ofwel: voor de KAT-wandelaar gaat de rode 
loper uit. Zeulen met zware bagage is niet no-
dig, deze voltooit zijn etappes per auto. Gon-
dels en liften brengen je – als je een stukje in 
wil korten - desgewenst naar boven.

Alpenmaagden
In zes etappes gaat de KAT-Walk over 104 ki-
lometer van startpunt Hopfgarten naar de fi-
nish in Fieberbrunn in het Pillerseetal. 
Tussendoor kom je langs Brixental, Kitzbühel 
en St. Johann in Tirol. ‘Niet bepaald een mid-

in stijl
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Het imposante Alpenrozenmeer zal vooral de 
natuurfetisjisten doen watertanden. 
Uiteraard stop je nog iets lekkers in je knap-
zak voor je de volgende dag koers zet richting 
Kitzbühel. Skiërs weten het dan al: deze etap-
pe staat in het teken van de wereldbeker. In-
formatieborden wijzen je op allerlei 
interessante weetjes, zoals over de ‘Mausefal-
le’, een duizelingwekkend steil stuk met een 
hellingshoek van 85 procent. Via de legenda-
rische Hahnenkamm-afdaling, één van de be-
roemdste skiparcours ter wereld, gaat het dan 
ook razendsnel naar beneden. Te steil? Pak 
dan de berglift. In eindstation Kitzbühel 
wacht een comfortabel hotel. 
De verkwikkende nacht komt gelegen, want 
etappe vijf test je uithoudingsvermogen. Als 
een berggeitje ga je omhoog langs de Kitzbühe-
ler Horn, hét symbool van de streek. Op een 
terras in eindpunt St. Johann in Tirol puf je rus-
tig uit en laat je de gepasseerde bloementuinen, 
watervallen, en spectaculaire afdalingen op je 
inwerken. De slotdag rondt het bergavontuur af 
met een wandeling langs bergdennen en alm-
weiden over het Adlerspoint-Plateau. 
‘Wij zijn niet alleen eindpunt, maar ook het 

begin’, zegt Florian Phelps, van de VVV Pil-
lerseetal. ‘De KAT-Walk is tweerichtingsver-
keer.’

Lekkerbekken
De regionale keuken vormt een minstens zo 
belangrijk onderdeel van de wandelbelevenis. 
Zo heeft elke etappe een bijzondere speciali-
teit te bieden. Probeer in Brixental bijvoor-
beeld de lokale en traditionele gerechten uit 
bij een KochArt-bedrijf. Of geniet in St. Johann 
in Tirol bij Ludwig Stranzky, brouwmeester 
van de plaatselijke Huber Bräu, van een goed 
pot bier. 
Nog een geheimtip: bezoek de knusse distil-
leerderij Gidis Genusswerkstatt in Fieberbrunn. 
Niet zozeer om alles te horen over de verschil-
lende soorten brandewijn, maar meer om de 
fruitige Schnapps aan een vergelijkend waren-
onderzoek te onderwerpen. En bij last van 
spierpijn koop je in een oude dennenoliestokerij 
in St. Ulrich am Pillersee geneeskrachtige krui-
den, waarna je aangesterkt je tocht vervolgt. 
Want wandelen is leuk, maar wandelingen om 
je vingers bij af te likken zijn nog veel leuker. •

dagwandelingetje,’ weet Gernot Riedel, chef 
toerisme van St. Johann in Tirol. ‘Dagetappes 
met liefst 1200 hoogtemeters vereisen een 
goede conditie.’ 
Samen met zijn collega’s van de buurregio’s 
Pillerseetal, Hohe Salve en Brixental, alle ver-
enigd onder de paraplu van de Kitzbüheler 
Alpen, heeft Gernot Riedel de nieuwe route 
bedacht en uitgezet. Een noviteit. ‘Langeaf-
standswandelingen voor doorgewinterde 
bergwandelaars zijn er genoeg,’ zegt collega 
Max Salcher. ‘De KAT-Walk is juist geschikt 
voor degenen die geen ervaring hebben met 
een meerdaagse wandeltocht door de Alpen. 
Een borst vol wandelmedailles is niet nodig. 
Want je kunt er ook voor kiezen om een deel 
van de route af te leggen. Gewoon kijken hoe 
het bevalt.’

Modeshow op hoogte
Tijdens de Tour de Tirol ontdek je elke etappe 
de veelzijdige schoonheid van de Alpenwe-
reld. Bij de eerste dagmars van Hopfgarten 
naar Kelchsau vormen prachtige oude boer-
derijen het hoogtepunt in figuurlijke zin. Let-
terlijk is dat het schitterende uitzicht over de 
Hohe Salve, de Kitzbüheler Horn, de Wilder 
Kaiser en de top van de Lodron. ‘Een mode-
show op hoogte,’ weet Stefan Astner, direc-
teur van de vakantieregio Hohe Salve.  
Op dag twee ontmoet je als je geluk hebt 
schrijver en alpenboer Sepp Kahn. Hier proef 
je de Tiroler Jause en luister je ademloos naar 
de spannende verhalen van de almherder. 
De derde etappe – bijgenaamd de ‘Tour van 
de lekkere hapjes’ - is voor de fijnproevers. 

Informatie
www.kat-walk.nl en www.kitz-
bueheler-alpen.com/nl, of bel 
met Kitzbüheler Alpen Marke-
ting: +43 57507 8500. 
Handig is de gratis folder over 
de nieuwe KAT-Walk, met in-
formatie over stops onderweg 
(hutten, restaurants, terras-
sen, et cetera) en bagag-
etransport. 
Wil je meer weten over de 
etappes, zoals hoogte, duur, 
afstand en niveau? Op www.
kitzbueheler-alpen.com/nl/
katwalk vind je alle informatie 
in het Nederlands. De volledi-
ge KAT-Walk duurt 6 dagen/7 
nachten. Prijs (halfpension, 
met bagagevervoer) v.a.  
€ 499,- p.p.


