
 

 

Vakantie in het Binntal Wallis, 

Zwitserland 

 

 

Het Binntal in het Zwitserse Wallis is 
beroemd om zijn zeldzame mineralen en trekt 
veel stenenzoekers. Een mooie smalle weg 
loopt vanaf Fiesch via het prachtige dorp 
Ernen naar Binn en Fäld (het einde van de 
asfaltweg). De meeste bergwandelaars 
belopen de traditionele paden, die dan ook 
drukbelopen zijn. Maar er zijn ook voldoende 

zeer rustige wandelroutes, óók in het hoogseizoen. Qua natuur is alles 
voorhanden: lieflijke alpenweiden, glinsterende bergmeren, makkelijke tot 
moeilijke paden, ‘wandeltoppen’ en een vergletsjerde berg (Ofenhorn). Tel daar 
een paar berghutten, een prima camping en een ruime keuze aan restaurants 
en gezellige terrasjes bij op en het wordt duidelijk dat het Binntal een 
superbestemming is. Met of zonder kinderen.  

Beste periode om het Binntal te bezoeken 
Juli tot en met september. Eind september is de kans op sneeuw al vrij groot. 

 
 
De top 5 van het Binntal  
De Schaplersee – Vanuit Binn en vanaf camping Giessen al wandelen te 
bereiken, met keuze voor korte tot lange tocht. Een bescheiden bergmeer 
met schitterend uitzicht op de Hirli (2533 m) 
Muildiertochten – Georganiseerde trekkings van meerdere dagen met 
een muilezel.  
Mineralen zoeken – Op zoek naar mineralen op Holzjihorn. Een vies, 
vermoeiend, maar vooral spannende bezigheid, waarin kinderen over het 
algemeen succesvoller zijn dan volwassenen. 
De Cima delle Piodelle – Geniet van een adembenemend uitzicht op 
3080 m). De tocht is lang, en je moet 1600 meter hoogte overbruggen. 

 

 
 

Lees meer over het Binntal  in 

Bergen Magazine nr 4 2011: 

Bestel dit nummer op 

www.bergwijzer.nl/magazine 

 

Meer weten  over het Binntal 

www.landschaftspark-
binntal.ch – website over het 
grensoverschrijdende 
Landschaftspark Binntal 
www.bin.ch – officiële site van 
Binntal Tourismus. Tel. 
+41(0)279711562 
www.ernen.ch- Ernen 
Tourismus. Tel 
+41(0)279711562 
 
 
Bergredding 
Rega Schweiz, tel. 1414 

 

Kaarten voor het Binntal 

* Kümmerley+Frey, 

Aletsch/Goms, nr 25, 1:60.000. 

Goede planningskaart op 

scheurvast/watervast 

materiaal 

* Kompass, Domodossola, 

WK89, 1:50.000. Alleen nodig 

voor het Italiaanse deel van 

de tocht naar de Albrunpass. 
* Rottenverlag, Binntal/Veglia-

Dèvero, 1:25.000. 

Gedetailleerde wandelkaart 

op basis van de Zwitserse 

topokaarten met ingetekende 

wandelroutes. 

 

http://www.landschaftspark-binntal.ch/
http://www.landschaftspark-binntal.ch/
http://www.bin.ch/
http://www.ernen.ch/
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Een rustige route met 
afwisselende paden. 
Albrunpass en Binntalhütte 
– Een lage route die het best in 
een tweedaagse tocht gegoten 
kan worden met overnachting 
op Alpe Dèvero. Gemiddeld 
loop je 11 uur, met 1800 
hoogtemeters en drie passen.  
 
 

Meer weten over deze top 5 en het Binntal, bestel dan Bergen Magazine 
na met het artikel van Noes Lautier en Robert Eckhardt over hun 
ontdekkingstocht in het Binntal.  
 
 Andere activiteiten en bezienswaardigheden  

 Daniela Corbelline organiseert verschillende muildiertrekkings vanuit 
biowinkel Bergland, die ze met meerdere mensen in Ernen runt. Tel. 
+41(0)279912360 (www.bergland.ch). Er zijn diverse trekkings, oa. 
Binntaltrek 2 dagen, Albrun-Cramiolotrek 5 dagen, Gomstrek 2 dagen. 

 Mineralenexcursies en workshops steenslijpen, Ewald Gorsatt, Binn, Tel. 
+41(0)27910310 (www.gorsatt.ch) 

 Zauberwald Ernen: leuk activiteitenbos voor kleine kinderen 
(www.zauberwaldernen.ch) 

 Muziekfestival klassieke muziek in Musikdorf Ernen (www.musikdorf.ch). 
Ernen is beroemd vanwege de vele evenementen op muziekgebied. 

Accommodaties in Binntal 
 Camping Giessen, Binntal. Tel +41(0)279814619 (www.camping-giessen.ch) 
 Binntalhütte (2275m). Tel +41(0)279714797. 
 Capanna Castiglioni, Ale Dèvero. Tel. +39(0)324619126 of +39(0)32462101 

(www.alpedevero.com/castiglioni.htm) 
 Hotel Ofenhorn, Binn. Tel. +41(0)279714545 (www.ofenhorn.ch) 

Vervoer naar en in het Binntal 
De snelste verbinding per auto is via de Lötschbergtunnel van Kandersteg naar 
Goppenstein (autotrein www.bls.ch/autoverlad). Bij Fiesch verlaat je het 
Rhonedal en sla je af naar het Binntal. Fiesch is per trein bereikbaar, o.a. per 
nachttrein (www.citynightline.nl, www.b-europe.com). De postbus rijdt tussen 
Fiesch en Binn. 
 
Vervoer ter plaatse 
Van Binn naar Fäld rijdt de Bus Alpin speciaal voor wandelaars 
(www.busalpin.ch) 

* Swisstopo, Binntal, 1:25.000. 

Zeer gedetailleerd, maar 

zonder ingetekende 

wandelroutes. 

* Cartine Zanetti, Alpe Dèvero 

55 & Alpe Veglia 56, 1:30.000. 

Wandelkaarten met 

ingetekende routes. 

 

Leestips  

* SAC Clubführer Walliser 
Alpen- Von Simplon zum 
Nufenenpass, SAC, isbn 
9783859021396. De enige 
gids waar de Cima delle 
Piodella in staat. 
 
* Rother Wanderbuch Wallis, 
Michael Weber & Hans 
Steinbichler. Rother 
Bergverlag, ISBN 
9783763330263.  
 
* Binntal Tourismus, wandern 
in Binntal. Dagtochten 
 
* Rother Wanderfuhrer 
Oberwallis, Michael Weber & 
Hans Steinbichler. Rother 
Bergverlag, ISBN 
9783763341276 
 
* Rother Wanderfuhrer Ossala-
Täler, Rother Bergverlag, 
ISBN 9783763340149. 
Italiaanse Alpen 

 
* ‘De weldadige rust van een 
drukbezocht dal’, Noes 
Lautier en Robert Eckhardt in 
Bergen Magazine nr 4 2011 

 

www.bergwijzer.nl 

Laatst bijgewerkt:  

Maart  2012 

http://bergwijzer.nl/magazine/bestellen
http://bergwijzer.nl/magazine/bestellen
http://www.bergland.ch/
http://www.gorsatt.ch/
http://www.zauberwaldernen.ch/
http://www.musikdorf.ch/
http://www.camping-giessen.ch/
http://www.alpedevero.com/castiglioni.htm
http://www.ofenhorn.ch/
http://www.bls.ch/autoverlad
http://www.citynightline.nl/
http://www.b-europe.com/
http://www.busalpin.ch/
http://bergwijzer.nl/magazine/bestellen
http://www.bergwijzer.nl/


 

 

Vakantie in het Binntal Wallis, 

Zwitserland 

 

 

Aantekeningen 


