LechOOSTEnrijk

Warth-Schröcken
&
Lech
Zürs
Nieuw koninklijk skigebied

De inkt van de acte van abdicatie is nog niet droog of koning WillemAlexander krijgt al een nieuw skigebied. Tenminste, het lijkt er sterk
op want in Vorarlberg is men in de lente begonnen met de bouw van
de twee kilometer lange Auenfeldjet. De nieuwe verbindingslift gaat
het vorstelijk skigebied Lech Zürs am Arlberg in december 2013
verbinden met het familievriendelijke skigebied Warth-Schröcken.

Lech

De weg door het Bregenzerwald naar
Schröcken en Warth am Arlberg is mooi.
Elk volgend dorpje heeft telkens meer
sneeuw. Mellau is wit, Au-Schoppernau
is witter en aan het einde van de Hochtannbergpass is Warth het witst. Tussen
de hoge sneeuwwallen van hotel Walserberg is onze auto nog net te zien. Daar
worden we op het midden van de dag
verwelkomd door het gedempte geklepper van het Warther kerkje en Angela
Schwarzmann van Warth-Schröcken
Tourismus. We hebben weinig aanmoediging van Angela nodig om snel de ski’s
onder te binden. Het vorstelijk weer en
de met witte watten bedekte hellingen
smeken om een eerste verkenning.

Skiën in Warth-Schröcken

• Ruim skigebied
• Bijzonder sneeuwzeker
• Alle skiniveaus
• Dorpsafdalingen
• Dorpssfeer

Tekst: Theo Hanselaar
Fotografie: Lech Zürs Tourismus GmbH, Warth Schröcken Tourismus, Joke van Andel, Dietmar Mathis.
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• Prijsniveau
• Drukke dorpsstraat

We hebben niet alleen geluk met het
weer maar ook met skigids Wilfried
Stelzhammer. Als voormalig skischoolleider blijkt hij kenner van de streek. ‘Het
skigebied van Warth-Schröcken ligt ingebed tussen Arlberg, Lechtal en het
Bregenzerwald’, begint Stelzhammer al
direct met zijn uitleg in de lift. Hij brengt
ons met de Steffisalp-Express en de
Wartherhorn-Express naar een fraai uitzichtpunt en wijst naar de toppen om ons
heen: Arlberg, Rüfispitze, Mohnenfluh,
Auenfeldhorn en Wartherhorn. ‘De oostelijke bergen van het Bregenzerwald
vormen de Europese waterscheiding tussen Rijn en Donau. De Bregenzer Ache,
die hiernaast bij het Auenfeld ontspringt,
komt via de Rijn in de Noordzee. De
Lech gaat als zijrivier van de Donau naar
de Zwarte Zee. Vroeger was het Bregenzerwald ondoordringbaar. Zelfs de dap-

pere Romeinen lieten het links liggen.
Maar vanaf 1300 waren het de Walser
boeren uit het hooggebergte van Wallis,
die hier binnentrokken. Zij waren bedreven in het rooien van steile hellingbossen en wisten die om te zetten in almen.
Zo kreeg het Bregenzerwald steeds minder Wald en meer Au’, grapt Wilfried.
Dan cruisen we verder over de blauwe
pistes van het heerlijke slagroomgebied.
Als we van de Saloberkopf (2050 m) naar
de Körbersee skiën weten we het zeker.
Nooit eerder zoveel sneeuw onder de latten gehad.

Sneeuwrijkste gebied van
Europa De noordhellingen van Warth-

Schröcken hebben het nodige te bieden.
Naast de 68 kilometer pistes vind je een
speed-check, beveiligde off-pistes, een
reuzenslalom en twee kinderparken.
Nieuw is de SkiMovie-Rennstrecke waar
jouw afdaling gefilmd wordt, waarna je
hem thuis kunt downloaden. ‘Sterkste
punt blijft onze sneeuw’, zegt Fritz Schlierenzauer, die waard is van zijn Berggasthof in Schröcken. ‘Met elf meter per
jaar valt hier de meeste sneeuw van Europa. Het record van 1967 staat op 24
meter. Dat wij zeven maanden sneeuw
hebben komt door de Nordweststaulage.’
Schlierenzauer noemt dat een puur geografisch-meteorologisch geluk. En Schlierenzauer kan het weten. Meer dan 30
jaar meldt hij ’s morgens vanaf zijn weerstation Körbersee de sneeuwgegevens
aan de centrale in Bregenz. Glimlachend
zegt hij: ‘Onze buren in Damüls zeggen
het, maar wij meten én weten dat wij het
sneeuwrijkste dorp van Europa zijn.’
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‘De Tiefschnee stuift als
poeder om ons heen. ‘

Budget skiën in Lech

Skiën in Lech heeft zijn prijs. Vooral in het hoofdseizoen is het raak.
Dan betaal je voor je het weet zo’n € 2000,- per persoon per week.
Toch kun je met een kleine beurs ook in Lech terecht. Zeker als je voor
een week buiten het hoogseizoen kiest. Dan huur je een vakantiewoning met keuken voor € 45,-p.p.p.d., autoretour voor € 95,-p.p.,
skipas € 192,-p.p. en eten en drinken voor € 25,- p.p.p.d. en je bent
een week in Lech voor € 780,- per persoon.

Informatie:

Over de sporen van Pfarrer
Müller De volgende morgen ligt er

dertig centimeter Neuschnee. De Tiefschnee stuift als poeder om ons heen.
‘Keine Rücklage, beetje door de knieën
en met je bovenlichaam recht boven je
ski’s’, zegt Hubert Strolz die vandaag
onze freeride-tomtom is. Hubert won in
Calgary 1988 olympisch goud op de combinatie. ‘Freeride is op dit moment de
trend. Daarom verzorgen wij lessen om
veilig door de ongerepte sneeuw te skiën. Aan het einde van de dag stopt Hubert onderaan de Auenfeld-afdaling bij
een groot publicatiebord. Op deze plaats
wordt het dalstation van de Auenfeldjet
gebouwd voor de liftverbinding WarthSchröcken en Lech Zürs.

Lech en de Auenfeldjet In de

zomer ben je in nog geen kwartier van
Warth naar Lech. Maar door metershoge
sneeuw is de weg afgesloten en moeten
we door het Groβes Walsertal over de
Flexenpass naar Lech. Tijdens de dorpswandeling met Hubert Schwärzler, voormalig hoofd van Lech Tourismus, laat
Lech op spandoeken weten dat er een bijzondere lift komt. Schwärzler raakt er niet
over uitgepraat. ‘Aan het begin van volgend winterseizoen gaat de nieuwe Auenfeldjet de skigebieden Lech Zürs en
Warth-Schröcken verbinden. De unieke
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combinatielift van 8-persoonsstoeltjeslift
en 10-persoonsgondel wordt met minimale ingrepen in de natuur een milieuvriendelijke liftverbinding. Met 47 liften en 190
kilometer skiplezier wordt Lech Zürs samen met Warth-Schröcken het grootste
skigebied van Vorarlberg. Het totale Arlbergskigebied met St. Anton, St Christoph en Stuben heeft dan 94 liften en 340
kilometer afdalingen. Skiërs uit WarthSchröcken kunnen hier straks het rondje
‘Weiβen Ring’ doen of naar St. Anton of
Stuben gaan. Vanuit Lech Zürs kunnen zij
via de Saloberkopf naar de Körbersee in
Schröcken of naar Warth, waar je op makkelijke pistes met de hele familie tochtjes
kan maken. Ideaal voor de prinsesjes en
hun ouders om daar te skiën.’

Skigebied van de
buitencategorie Lech Zürs heeft

een van ’s werelds beste skigebieden. De
weidse pistes liggen aan weerszijden van
het dorp op de flanken van Kriegerhorn
(2173 m) en Zuger Hochlicht (2377 m) en
op de Rüfikopf (2362 m) en Trittkopf
(2423 m). Het skigebied in de directe
omgeving van Lech heeft veel blauwe
pistes. Ideaal cruisen en carven dus. Door
de veelvuldige sneeuwval wordt Lech
Zürs geroemd als poederparadijs en is het
een walhalla voor freeriders. Een heli
brengt je hier naar de perfecte plek.
Natuurlijk zijn er ook snowparks,
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rodelbanen, langlaufloipen, fraaie
winterpaden en ontbreken de chique
arrensledetochten niet. Hoewel Lech tot
de twaalf meest exclusieve
vakantiebestemmingen Best of the Alps
behoort, is het wintersportdorp met zijn
eeuwenoud kerkje en kabbelende Lech
familiair gebleven. Het trekt jaarlijks veel
stamgasten. Begrijpelijk dat ons
koningshuis zich hier thuis voelt. Wel
benieuwd welke liften de koninklijke
familie straks nodig heeft om in het
nieuwe skigebied te komen. Skigids
Christoph Freudenthaler helpt ons die te
vinden. Dat blijkt simpel. Vanuit het
dorpscentrum gaan we met de gondel
naar het autovrije Oberlech. Daar glijden
we naar de zespersoons Petersbodenlift,
skiën langs de Weibermahdlift en zijn dan
al bij de Auenfeldjet die naar Warth
vertrekt. Wintersporters zijn dan in acht
minuten in het skigebied van WarthSchröcken. De volgende dag gaan we
naar de andere kant van het dorp om de
‘Weiβen Ring’ te skiën. Elke winter wordt
hier de legendarische Weiβen Ring
wedstrijd gehouden. Deelnemers haasten
zich dan in de Rüfikopfgondel op weg
naar Zürs om zo snel mogelijk via
Madloch, Zug en de Balmengrat weer in
het dorp te zijn. Wij doen het rondje van
22 kilometer lekker langzaam en
genieten van de verrukkelijke
slagroompistes in luilekkerland Lech.

Warth-Schröcken Tourismus
www.warth-schroecken.com
info@warth-schroecken.com
www.walserberg.at
Lech Zürs Tourismus GmbH
www.lech-zuers.at
info@lech-zuers.at
www.brunnenhof.com
Vorarlberg Tourismus GmbH
www.vorarlberg.travel
info@vorarlberg.travel
www.auenfeldjet.at

Skiën:

Na het skiën Pok! Op weg naar de
après ski met persvoorlichtster Pia
Herbst is duidelijk dat de openluchtbarretjes hier magnumflessen champagne
verkopen. Op de terrassen langs de Lech
geen hossende menigtes op stampende
muziek. In Lech gaat de après-ski er rustig en stijlvol aan toe. Met een biertje
proost Pia op het succesvolle verloop van
de koninklijke fotoshoot die zij organiseerde. ‘Elk jaar is de plaats geheim. Dit
jaar hebben we alle geaccrediteerde fotojournalisten zonder ski’s in een bus
verzameld en met de gondel naar een
sleepliftje in het gebied gebracht. Daar

kwam de koninklijke familie ook naar
toe. Na afloop van het foto-uurtje skiede
de Oranjefamilie weg en hadden de fotografen zonder ski’s het nakijken’, lacht
Pia. ‘Lech Zürs heeft ideale pistes voor
families’, vindt de persvoorlichtster. ‘En
al het moois van Lech is niet alleen voor
royals en celebs. In Lech hebben wij niet
alleen luxe vijf sterren hotels maar ook
betaalbare appartementen, vakantiehuizen en pensions. Juist families met een
smallere beurs zijn van harte welkom.
Misschien zitten zij dan onverwachts met
Willem-Alexander of met Maxima in de
lift.’ •
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Skigebied: Lech Zürs & Warth
Schröcken
Pistes totaal:190 km: blauw: 79 km,
rood: 80 km, zwart: 31 km.
Skipas 2012-2013: 6 dgn. Volw.: € 192,;
kind: € 96,-

Bereikbaarheid:

Auto: Lech en Warth liggen beide op
860 km van Utrecht. Neem sneeuwkettingen mee want Hochtannbergpass en Flexenpass zijn berucht.
Vliegen: Transavia.com vliegt rechtstreeks vanaf Schiphol en Rotterdam
op Innsbruck. Voor Warth- Schröcken
rechtstreekse vlucht op Friedrichshafen. Informatie: www.transavia.com.
Huurauto op beide vliegvelden:
www.sunnycars.nl (vanaf € 229,- per
week)
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