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op zoek naar de bronnen van de Lech 
_____________________________________ 

 

 

Tijdens de zomeruitstap naar het Lechtal 

mocht een bezoekje aan de bronnen van de 

Lech zeker niet ontbreken. De Lech 

ontspringt bij de Formarinsee aan het uiterste 

eindpunt van het Lechdal, 1800m boven 

zeespiegelniveau. De 264km lange Lech 

vertrekt in de provincie Vorarlberg om uit te 

monden in de Donau in Zuid-Beieren. 

 

Op donderdag 21 juli, midden onze 

vakantieweek is het zover. Zelfs op een 

mindere goedweerdag rijdt de Meibloembus 

van Steeg via Warth naar het mondaine 

dorpje Lech. Zoals gewoonlijk splitsen we 

ons daar op in 3 groepen. Men kan ter plaatse 

blijven voor een stadsbezoek, opteren voor 

een lichte wandeling van 8km of vertrekken 

vanaf de bronnen van de Lech om 16km te 

stappen op de 1
ste

 etappe van de Lechweg. Na de wandeling of tijdens de stadsverkenning 

heeft iedereen de mogelijkheid om gratis met de ‘Lechtal Activ-kaart’ de Rüfikopflift te 

nemen van aan het dalstation (1444m) in Lech tot boven op 2350m hoogte. Daar kan men 

dan, bij goed weer natuurlijk, genieten van prachtige en adembenemende panorama’s. 

De wandelaars stappen in Lech om 9u30 op 

de vooraf gereserveerde postbus, richting 

Formarinsee. In Älpele, ongeveer halfweg 

verlaat een eerste groep de bus om te voet 

langs de Lech terug te keren. 

Degenen die de volledige 1
ste

 etappe van de 

Lechweg afwerken, blijven nog even zitten. 

Tot onze verrassing stopt de bus 2km verder 

en moeten we overstappen. Daar staan al 2 

nieuwe bussen klaar en wij nemen de bus 

naar Formarinsee. Grote paniek als er plots 2 

Molenstappers ontbreken. Blijkt dat ze op de verkeerde bus zitten richting Spullersee. De 

buschauffeur wordt op het allerlaatste moment nog verwittigd. En de vriendelijke man opent 

opnieuw zijn deuren, zodat de verdwaalde schapen er nog in extremis kunnen opspringen. 



 

Tegen 10u30 staan we met een 14-koppige 

groep Molenstappers aan de Formarinsee, 

tussen een kudde tamme paarden. Die 

beestjes zijn het gewoon om wat lekkers 

toegestopt te krijgen maar het is nog te vroeg 

om nu al de lunchpaketten aan te spreken. 

Om te bekomen van de spannende busreis, 

bewonderen we heel even het prachtige meer 

met in de achtergrond de Freiburger Hütte. 

Wegens te weinig paarden, vertrekken we 

dan maar te voet in de richting van Lech. 

 

We krijgen al direct een prachtig bergpad onder de voeten geschoven. Het gaat wel bergaf 

maar op de rotsige passages is het opletten geblazen om geen uitschuiver te maken. Voorlopig 

is de Lech nog een rustig kabbelend bergbeekje. Naarmate we vorderen op de Lechweg zal 

dat kleine watertje uitgroeien tot een woeste stroom. In een lang uitgerekt peloton volgen we 

kortbij de Lech. Gelukkig blijven de hemelsluizen voorlopig nog gesloten. 

 



Na ongeveer een uurtje stappen op het ruwe bergpad, komen we terecht in uitgestrekte 

alpenweiden. Hier wemelt het van de witgevlekte koeien, die zich helemaal niet storen aan de 

voorbijtrekkende wandelaars. Het pad is nu veel vlakker en beter begaanbaar. Goed oppassen 

en niet teveel rondkijken om in geen koeientaarten te trappen is nu de boodschap. 

 

Elk op zijn eigen tempo nemen we alle tijd om volop te genieten van deze prachtige 

omgeving. Voortdurend speuren we de bergflanken af, tot aan de eeuwige sneeuw, op zoek 

naar gemzen of steenbokken. Naar het schijnt bevindt zich in dit natuurpark een grote kolonie 

steenbokken. Spijtig genoeg komt er vandaag geen enkel exemplaar in beeld. 

 

Naarmate de Lech breder wordt, veranderen de oevers in grillige rotspartijen. Geen enkel 

probleem om op degelijk aangelegde houten knuppelpaden de rivier verder te volgen. 

 



Tegen de middag bereiken we het kleine 

dorpje Älpele, ongeveer halfweg. Hoog tijd 

om er even de riem af te gooien en een 

pitstop te organiseren. In een idyllische 

omgeving verorberen we ons lunchpakket. 

Dan verlaten we heel even de Lechweg om 

binnen te springen in Gasthof Älpele voor 

een glazen boterham. 

 

Met hernieuwde krachten zetten we onze 

tocht verder. Al over een houten bruggetje 

komen we direct weer op de Lechweg. Toch 

even schrikken als een addertje ons pad 

kruist. Na een korte fotosessie laten we het 

diertje verder ongemoeid. 

Naarmate we Lech naderen trekt de hemel 

dicht en voelen we wat nattigheid. Af en toe 

een waarschuwingsbord voor rondvliegende 

golfballetjes, waar wij ons geen moer van 

aantrekken. Maar de toon is gezet en stilaan 

komen luxueuze villa’s, vakantiewoningen 

en gasthoven in beeld. Enkele enthousias-

telingen zweven nog eens naar boven met de 

Rüfikopflift. Maar ook een aangenaam 

terrasje is mooi meegenomen. 

En zo mochten we genieten van een schitterende vakantiedag. Met dank aan een vlekkeloze 

organisatie van de reisleiding, die aan iedereen de mogelijkheid gaf om op eigen manier zijn 

programma af te werken, volgens goesting en vermogen. 

Noël JACOBS 
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Op  stap  in  het  Heuvelland ! 

Zaterdagavond 3 september 2016. Vandaag heb ik samen met echtgenote deelgenomen aan de 
in wandelkringen bekende Elfbergentocht te 
Westouter, een organisatie van De 
Heuvelland Stappers vzw. Westouter is een 
deelgemeente van de gemeente Heuvelland, 
en is gelegen in de westhoek van de provincie 
West-Vlaanderen, vlakbij de Franse grens. 
Het dorp lag tijdens de eerste wereldoorlog 
midden in de frontlinie en werd door de 
hevige gevechten totaal met de grond gelijk 
gemaakt. Op zijn grondgebied bevinden zich 
twee belangrijke militaire begraafplaatsen, de 

Churchyard and Extension en Westouter Britisch Cimetry. De dorpskern is omgeven door de 
heuvels Rodeberg, Zwarteberg, Scherpenberg en Vidaigneberg die aan dit dorp en het 
landschap een bijzondere toeristische meerwaarde schenken. Het was nog vroeg in de morgen 
toen wij daar aankwamen maar de vroege 
wandelaars, vooral de lange afstand stappers, 
waren reeds op stap. Met de afstanden 7-10-
15-20-25-33-42 en 50 km. was er wandelkeuze 
naar ieders gading. De streek was voor ons 
geen onbekende daarom wisten wij dat deze 
wandeltocht prachtige gebieden zou 
doorkruisen. Met een voorspelde temperatuur 
van een goede 20 a 22 graden met veel zon, 
beloofde het om een mooie wandeldag te 
worden, wat verder in de loop van de dag werd 
bevestigd. Om maximaal te kunnen genieten 
van het landschap en dit in overeenstemming met onze wandelmogelijkheden, besloten wij 
om de 25 km afstand te bewandelen iets waar wij na de wandeling helemaal geen spijt van 

hadden. Het eerste gedeelte van de tocht 
bracht ons  dwars door een licht 
heuvelachtig en agrarisch gebied, richting 
naar en over de Franse grens, naar de 
grondgebieden van de gemeenten Boeschepe 
en Berthen, waar in deze laatste gemeente de 
eerste rustpost was gevestigd. De kwaliteit 
van de landbouwgewassen op het veld 
getuigen van vruchtbare grond. Diverse 
weilanden zijn omzoomd door metershoge 
meidoornhagen en bermen met braambessen 
en allerlei wilde planten. Het eldorado bij 

uitstek voor allerlei vogel en wildsoorten. De braambessen zijn rijp en wij namen dan ook 
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ruimschoots de tijd om deze te plukken. Na een verkwikkende rustpauze ging de tocht verder 
richting de westelijke zijde van de Zwarteberg . Hoe verder wij wandelden hoe heuvelachtiger 
en steiler het landschap en met de beklimming van de Zwarte berg werd ons een eerste flinke 
kuitenbijter voor de voeten  geschoven. De kwaliteit van de uitgestippelde wandelroute 
getuigde van een grote tereinkennis van de parcoursmeester want de panoramische zichten op 
en van het landschap, waren enig mooi. Eenmaal de top van de Zwarteberg bereikt namen wij 
even de tijd om het landschap te bewonderen om daarna de berg af te wandelen richting de 
Franse gemeente Sint Jans-Capelle, waar in de parochiezaal de tweede rustpost was gevestigd. 
Tijd voor een hapje en een drankje want al dat klimwerk deed onze maag grollen naar iets 
eetbaars. Na deze rust wandelden wij verder ditmaal de zuid en oostelijke zijde van de 
Zwarteberg om daarna via tal van natuurgebieden het grondgebied van de gemeente Loker te 
bereiken waar de derde en voor ons laatste rustpost was gevestigd. Na deze rust resten ons 
nog een goede vijf kilometer tot het eindpunt van de wandeling. Soms zegt men: De laatste 
loodjes wegen het zwaarst en dit was op deze tocht eveneens het geval. Onmiddellijk na het 
verlaten van deze rustpost was het klimmen geblazen tot wij aan de Kosmos, de top van de 
Rodeberg bereikten om daarna af te dalen via tal van mooie wandelpaden, richting Westouter. 
Enigszins moe maar uiterst tevreden om het prachtig gebied dat wij hadden bewandeld, 
bereikten wij het eindpunt van de wandeling. Soms reizen wij en vele anderen, honderden 
kilometer ver naar het buitenland om vakantie te nemen en nieuwe horizonten te ontdekken 
terwijl wij ons eigen prachtig Vlaamse landschap niet eens kennen. Het Heuvelland is een 
waardevol toeristische trekpleister van onze West-Vlaamse provincie. Samen met hun Franse 
collega s hebben de mensen van de toeristische dienst van West-Vlaanderen een uitgebreid 
net van wandel en fietspaden aangelegd. De fervente wandelaar en natuurmens komt hier 
ruimschoots aan zijn trekken en de plaatselijke horeca is er sterk vertegenwoordigd. 
Westouter en andere gebieden van het Heuvelland, meer dan ooit hebt u ons hart bekoord. Als 
de gezondheid het ons verder toelaat komen wij zeker bij u terug om te wandelen . Graag 
hebben wij er wat zweet en moeheid voor over. Langs deze weg onze oprechte dank en 
waardering aan de inrichters met de parcoursmeester ( s ) van De Heuvellandstappers in het 
bijzonder. Uw werk was top, uw werk was af ! 

Walter Vandevoorde 

___________________________________________________________________________    

Behaalden een badge: 
 

� Nadine Braeckevelt voor 8000 afgelegde km. 
� Germain Van de Weghe voor 8000 afgelegde km 
� Greta Pardo voor 8000 afgelegde km. 
� Gabriel Degrande voor 25.000 afgelegde km. 
� Christine Jodts voor 25.000 afgelegde km 
� Maurits De Meyer voor 55.000 afgelegde km. 
� Marleen Van Eeghem voor 45.000 afgelegde km. 

 
 Proficiat!!! 
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