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 Inleiding 

Deze brochure bevat praktische informatie van de website www.MySwissAlps.com over het Berner 
Oberland. Onze website richt zich op mensen die een (zomer)vakantie in Zwitserland overwegen, waarbij 
de vakantieregio’s het Berner Oberland, Wallis en Graubünden de meeste aandacht krijgen. U vindt er 
onder andere wandelroutes, dagtochten, verblijfplaatsen, reistips, foto’s, links, e-cards en downloads zoals 
screensavers en achtergrondplaatjes voor uw computer. Ook kunt u bij ons hotels en vakantiewoningen 
boeken en treinabonnementen zoals de Swiss Pass bestellen. Wij nodigen u uit zich bij ons in te schrijven 
via onze website, zodat wij u via e-mail op de hoogte kunnen brengen wanneer er nieuwe informatie aan 
de website is toegevoegd. 
 
De informatie in deze brochure is afkomstig van onze website en is gedateerd zoals is aangegeven onder 
elke bladzijde. Bezoek www.MySwissAlps.com voor recente informatie en een recente versie van deze 
brochure. Wij kunnen de juistheid van de informatie niet garanderen. Evenmin kunnen wij aansprakelijkheid 
aanvaarden voor de consequenties van het gebruik van de informatie. Deze brochure wordt u gratis 
aangeboden en mag zowel in digitale vorm als gedrukt worden verspreid, onder de voorwaarde dat de 
inhoud ongewijzigd blijft. De brochure zal niet in gedrukte vorm door MySwissAlps.com worden verspreid 
en is alleen beschikbaar via onze website om zelf af te drukken. 
 
Andere brochures in deze serie: 
 

• Vakantie in Zwitserland - Overzicht van het land 

• Het Berner Oberland - Overzicht van de regio 

• Het Berner Oberland - Wandelroutes 

• Wallis - Overzicht van de regio 

• Wallis - Wandelroutes 

• Wallis - Dagtochten 

• Graubünden - Overzicht van de regio 

• Graubünden - Wandelroutes 

• Graubünden - Dagtochten 
 
Wij wensen u een plezierig verblijf in het Berner Oberland. 
 
MySwissAlps.com – Reisgids voor Zwitserland 
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 Rondreis, hele regio 

"Ontdek het Berner Oberland in 1 dag" 
 
De perfecte manier om het Berner Oberland te verkennen is een dagje rondreizen met trein, bus en 
kabelbaan. U kunt zo op een comfortabele manier een aantal mooie gebieden en uitzichtpunten bekijken. 
Een abonnement voor het openbaar vervoer met de mogelijkheid tot een dag vrij reizen is noodzakelijk om 
dit uitje betaalbaar te houden. Kijk hiervoor ook op de algemene pagina over vervoer in Zwitserland. 
Hieronder volgen wat tips voor mogelijke rondreizen vanuit Interlaken. De tijden zijn bij benadering en 
dienen slechts om een indruk te geven van de reistijden.  
 
Rondreis 1: 
 

• Smalspoortrein Interlaken Ost - Lauterbrunnen (8h35) 

• Bergtrein (standseilbahn) omhoog naar Grütschalp (9h00) 

• Smalspoortrein naar Mürren (9h15) 

• Lopend (ca. 15 minuten) van het treinstation naar het kabelbaanstation in Mürren (9h30) 

• Kabelbaan omlaag naar Stechelberg (10h25) 

• Bus naar Lauterbrunnen (10h35) 

• Smalspoortrein naar Kleine Scheidegg (11h00) 

• Smalspoortrein naar Grindelwald (11h45) 

• Smalspoortrein naar Wilderswil (12h50) 

• Smalspoortrein naar Schynige Platte (13h45) 

• Smalspoortrein naar Wilderswil (15h20) 

• Smalspoortrein naar Interlaken Ost (16h20), aankomst 16h25  
 
Rondreis 2: 
 

• Trein Interlaken West - Spiez (8h45) 

• Trein naar Mülenen (9h05) 

• Bergtrein (standseilbahn) omhoog naar de Niesen (9h30) 

• Bergtrein (standseilbahn) omlaag naar Mülenen (10h45) 

• Trein naar Spiez (11h40) 

• Lopend (ca. 20 minuten) naar de aanlegsteiger (11h45) 

• Boot naar Interlaken West (12h40) 

• Trein naar Interlaken Ost (14h15) 

• Smalspoortrein naar Lauterbrunnen (14h35) 

• Smalspoortrein naar Wengen (15h00) 

• Lopend (ca. 5 minuten) naar het kabelbaanstation (15h15) 

• Kabelbaan omhoog naar de Männlichen (15h30) 

• Kabelbaan omlaag naar Grindelwald Grund (15h55) 

• Lopend (ca. 5 minuten) naar het station (16h25) 

• Smalspoortrein naar Grindelwald (16h40) 

• Smalspoortrein naar Interlaken Ost (16h50), aankomst 17h25 
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 Engstligenalp, Adelboden 

"Wandelgebied met een enorme waterval"  
 
Een van de meest spectaculaire watervallen van Zwitserland ligt bij het dorp Adelboden. Vanuit het dal en 
vanuit de kabelbaan tussen Unter dem Birg en Engstligenalp zijn de Engstligenfälle al te zien, maar als u 
oog in oog wilt staan met de watervallen zult u vanaf Engstligenalp het wandelpad omlaag moet volgen. 
Een andere reden om een bezoek te brengen aan Engstligenalp is dat deze hoogvlakte zeer geschikt is 
voor rolstoelgebruikers, mensen met kinderwagens, en iedereen die een eenvoudige wandeling in een 
prachtig hooggebergtelandschap wil maken. U heeft steeds uitzicht op de bergketen Wildstrubel. Er is een 
restaurant op ca. 5 minuten lopen vanaf het kabelbaanstation. 
 
U bereikt Engstligenalp met de kabelbaan vanuit Unter dem Birg bij Adelboden. Bij Unter dem Birg is een 
parkeerplaats, en er is een busverbinding vanuit Adelboden. Adelboden is te bereiken met de bus vanuit 
Frutigen. 

 
 Sillerenbühl, Adelboden 

"Uitzicht over het wandelparadijs van Adelboden"  
 
U bereikt Sillerenbühl na een leuke kabelbaanrit langs bossen en weiden en over de smalle rivier de 
Allebach. Op Sillerenbühl vindt u een restaurant met een kleine speeltuin, maar bovenal een mooi uitzicht 
op de vriendelijke groene omgeving met haar vele wandelpaden. Op de voorgrond ziet u voornamelijk 
weiden en wat bos, op de achtergrond kale rotspieken als de Albristhorn en met sneeuw bedekte 
bergtoppen als Altels en de Rinderhorn. Sillerenbühl is een perfect uitgangspunt voor allerlei wandelingen. 
Er zijn zowel korte eenvoudige routes, bijvoorbeeld naar de Hahnenmoospass, als langere routes zoals 
naar Bergläger. 
 
U neemt vanuit Adelboden de kabelbaan naar Sillerenbühl. Adelboden bereikt u met de auto of bus vanuit 
Frutigen. Er is een grote parkeerplaats bij het tussenstation Oey. 

 
 Brienzer Rothorn, Brienz 

"Met de stoomtrein naar een schitterend uitzichtpunt" 
 
Vanuit Brienz vertrekken zowel ouderwetse stoomtreinen als modernere treinen naar de Brienzer Rothorn 
(2350 m). De nostalgie van de stoomtrein wekt een aparte sfeer, maar niet alleen voor treinenliefhebbers is 
dit een aanrader: de natuur en de uitzichten zijn namelijk ook schitterend. Tijdens de rit houdt u lange tijd 
zicht op de Brienzersee. Halverwege ziet u plotseling het gehele Jungfraumassief opdoemen. Op een 
heldere dag kunt u de verschillende bergen uitstekend onderscheiden. Bovenop de Rothorn vindt u 
verschillende wandelmogelijkheden. Het uitzicht naar zowel de noord- als zuidkant is zeer de moeite 
waard. 
 
De treinen vertrekken tegenover het station van Brienz, waar ook de aanlegplaats van de boot uit 
Interlaken is. 
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 Giessbachfälle, Brienz 

"19e-eeuws hotel met een waterval in de achtertuin"  
 
De Giessbach ontspringt op de berghellingen rond de Faulhorn en de Schwarzhorn, tussen de 2000 en 
2500 m hoog. Vlak voor het water de Briezersee bereikt stoomt het via een aantal in de bossen gelegen 
watervallen langs het 'Grandhotel Giessbach' uit 1874. Met name tot de Eerste Wereldoorlog werd dit mooi 
gelegen hotel veel bezocht door dichters, kunstenaars, filosofen en staatshoofden. De bootreis naar de 
Giessbach, het uitzicht op de watervallen en de mogelijkheid tot een wandeling langs de oevers van de 
Brienzersee maken dit tot een leuk uitstapje. 
 
De boot brengt u vanuit Interlaken of Brienz over de Brienzersee naar de monding van de Giessbach. U 
loopt dan naar boven (hoogteverschil zo'n 120 m) zodat u de watervallen onderweg vanaf verschillende 
plaatsen goed kunt bekijken. Een deel van de klim kunt u desgewenst met het kabeltreintje afleggen dat 
gasten van de boot naar het hotel vervoert. Giessbach is via een smalle weg langs het gehucht Engi ook 
met de auto te bereiken vanuit Brienz/Meiringen. In dat geval begint u hoger bij de waterval en loopt u naar 
beneden richting het hotel en de Brienzersee. 

 
 St. Beatus-Höhlen, Interlaken 

"Het interieur van de bergwereld" 
 
Op de noordelijke helling die aan de Thunersee grenst liggen, op 6 km van Interlaken, de St. Beatus-
Höhlen. Deze druipsteengrotten zijn met de auto te bereiken, maar u kunt ook vanuit Interlaken of Thun de 
boot of bus nemen. U loopt vervolgens in 20 minuten langs het bijbehorende museum en de 
speeltuin/picknickplaats naar de ingang van de grotten, waar ook een romantisch ingericht restaurant met 
terras te vinden is. Via een gevoerde rondleiding neemt u een kijkje in de binnenkant van een bergwereld. 
De gids geeft u uitleg en u krijgt de tijd om op mooie punten even rond te kijken. Daarna kunt u zonder gids 
het museum bezoeken. Zeker op druilerige dagen in juli en augustus kan zo'n rondleiding behoorlijk druk 
zijn. Als u niet goed ter been bent is een bezoek aan de grotten niet aan te bevelen. 

 
 Harder Kulm, Interlaken 

"Het hoogste restaurant van Interlaken" 
 
Vlakbij station Interlaken Ost kunt u met een kabeltrein naar de Harder Kulm. Hier kunt u een hapje eten, 
een kleine wandeling door het bos maken en van het uitzicht over de stad en van de Jungfrau genieten. 
Ook prima geschikt voor kleine kinderen. 

 
 Modelleisenbahn-Treff, Interlaken 

"De Europese spoorwegen in het klein" 
 
In Interlaken vindt u een mooie collectie modelspoorbanen. Er rijden hier continu zo'n 50 treinen uit diverse 
Europese landen. Zwitserland is uiteraard goed vertegenwoordigd. U ziet hier de miniatuurversies van 
beroemde treinen zoals de Glacier Express, Bernina Express en Cristal Panoramic Express. Verder zijn 
Italiaanse, Duitse en Nederlandse treinen te zien. Tevens worden er regelmatig spoorwegfilms vertoond. 
 
De Modelleisenbahn-Treff is in 2004 verhuist naar de Rugenparkstrasse 24, op enkele minuten lopen van 
station Interlaken West. 
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 Niederhorn, Interlaken 

"Majestueus uitzicht op de Thunersee en de Berner Alpen"  
  
De Niederhorn ligt op een smalle richel, de Güggisgrat, ruim 1300 m boven de Thunersee. Deze ligging 
staat garant voor een schitterend uitzicht op de Berner Alpen, waaronder het bekende trio Eiger, Mönch 
and Jungfrau. Maar u ziet ook het dorp Beatenberg, met daaronder de Thunersee. Aan de overkant van de 
Thunersee is de Niesen achter het stadje Spiez duidelijk te onderscheiden. Aan de andere kant van de 
richel kijkt u in de peilloze diepte van het nagenoeg onbewoonde Justistal. Voor een maaltijd kunt u bij het 
Berghaus Niederhorn terecht. De Niederhorn is tevens startpunt van een aantal wandelroutes; tijdens een 
wandeling over de Güggisgrat kunt u het ruige landschap rond de Niederhorn goed leren kennen. 
 
De Niederhorn bereikt u met de kabelbaan vanuit Beatenberg. Beatenberg bereikt u ofwel met de bus of 
auto vanuit Interlaken, of met de kabeltrein vanuit Beatenbucht. Beatenbucht is met bus, auto en boot te 
bereiken vanuit Interlaken en Thun. 

 
 Top o'Met, Interlaken 

"Eerste klas uitzicht op de Jungfrau vanuit het centrum van Interlaken"  
 
Voor een diner onder het genot van een spectaculair panaroma hoeft u niet altijd de bergen in. In Interlaken 
biedt het restaurant Top o'Met op de 16e verdieping van hotel Metropole een schitterend uitzicht op de stad 
en de Jungfrau. U kunt binnen of op het dakterras eten, waar u de verrichtingen van de paragliders 
uitstekend kunt volgen. Zij vliegen vlak langs het dakterras op weg naar hun landingsplaats aan de 
overkant van de straat. Het restaurant is niet het goedkoopste van Interlaken, maar het uitstekende eten en 
het uitzicht maken een bezoek meer dan de moeite waard. 
 
Hotel Metropole ligt op 10 minuten lopen vanaf station Interlaken West. Het eigen (betaald) parkeerterrein 
aan de achterzijde bereikt u via de Harderstrasse. 
 
Adres: 
Höheweg 37 
CH-3800 Interlaken 
Website: www.metropole-interlaken.ch 

 
 Winkelen in Interlaken, Interlaken 

"Souvenirs in overvloed" 
 
Zoekt u souvenirs of wilt u gewoon eens lekker door een stad slenteren, ga dan naar Interlaken. Het 
centrum biedt veel winkels waar u terecht kunt voor ansichtkaarten, de beroemde Zwitserse horloges of 
zakmessen, (sport)kleding en nog veel meer. Met name de straat tussen de stations Interlaken West en 
Interlaken Ost is rijk bedeeld met hotels, restaurants en winkels. Tegenover hotel Victoria ligt een groot 
grasveld waar 's zomers veel paragliders landen: erg leuk om naar te kijken. Verder zijn er regelmatig 
openluchtvoorstellingen waar het verhaal van Wilhelm Tell wordt vertoond: deze jager en vrijheidsheld uit 
het kanton Uri weigerde de landvoogd Gessler te groeten en werd daarop gedwongen om met pijl en boog 
een appel van het hoofd van zijn eigen zoontje te schieten. Dit lukte hem maar hij werd alsnog gevangen 
genomen. Na zijn ontsnapping vermoordde hij Gessler en volgde een volksopstand. 

 



 
Toeristische informatie Berner Oberland - Dagtochten 

 

© MySwissAlps.com, maart 2005 – Kijk in de Swiss Shop op www.MySwissAlps.com voor meer informatie en een 
recente versie van deze brochure. 

8 

 

 

 
 Blausee, Kandersteg 

"Prehistorisch natuurschoon, een boottochtje en een forellenkwekerij" 
 
Tussen Frutigen en Kandersteg ligt de Blausee. Het kan per bus vanuit beide plaatsen worden bereikt. Wat 
vroeger een bijzonder stukje natuur was, is in de laatste jaren helaas steeds meer een toeristische attractie 
geworden. Toch blijft een bezoekje nog steeds de moeite waard vanwege het oude, sprookjesachtige bos 
en het verbazingwekkend blauwe meer. U kunt verschillende korte wandelingen maken door het bos, langs 
de Blausee en langs de rivier de Kander. Ook een boottochtje over het meer behoort tot de mogelijkheden. 
Aangezien het water heel helder is, ziet u op de bodem versteende boomstammen liggen. Tot slot kunt u 
de forellenkwekerij bezoeken. Informatieborden vertellen over de wijze waarop forellen gekweekt worden. 
Heeft u vervolgens trek, dan kunt u in het restaurant forel eten of deze zelf bereiden op een barbecue. 
 
Een bezoek aan de Blausee is prima te combineren met een wandeling. De wandelroute Frutigen - 
Blausee is hier een voorbeeld van. 

 
 Jungfraujoch, Lauterbrunnen/Grindelwald 

"Top of Europe; een reis naar het hoogste treinstation van Europa" 
 
Het is, zeker in de zomer, een heel unieke ervaring om midden in de wereld van eeuwige sneeuw en 
gletsjers te staan. Een bezoek aan het Jungfraujoch, onderdeel van het UNESCO natuurlijk erfgoed in 
deze regio, is dan ook eigenlijk een must voor de Berner Oberland-bezoeker. Het Jungfraujoch is het 
hoogste treinstation van Europa: 3454 m boven de zeespiegel. Het werd in 1912 in gebruik genomen. 
Sinds die tijd bestaan er ook al plannen om de spoorlijn te verlengen tot de top van de Jungfrau, maar daar 
wordt voorlopig niet aan begonnen.  
 
Vanaf de Kleine Scheidegg vertrekt een trein, die voor een groot gedeelte door een tunnel in de noordwand 
van de Eiger rijdt. De trein maakt in deze tunnel eerst een tussenstop bij het station Eigerwand (2866 m), 
waar u kunt uitstappen om door vensters in de noordwand van de Eiger loodrecht naar beneden te kijken. 
Daarna stopt de trein op station Eismeer (3160 m). Ook hier krijgt u een korte gelegenheid om van een 
prachtig uitzicht over een wereld van ijs te genieten. Eenmaal aangekomen op het Jungfraujoch heeft u 
een werkelijk adembenemend uitzicht over het Berner Oberland enerzijds, en de Konkordiaplatz 
anderzijds. De Konkordiaplatz is een kruispunt van gletsjers, waaronder de Grosser Aletschgletscher. Dit 
gebied behoort tot het kanton Wallis. Skiën, snowboarden en een ritje met heuse sledehonden behoren tot 
de mogelijkheden, en u kunt met een geschikte conditie en kleding ook een wandeling van ongeveer 45 
minuten maken naar de Mönchjochhütte (3650 m) waar u iets kunt drinken voordat u terugloopt. Met een 
lift kunt u het uitzichtpunt Sphinx (3571 m) bereiken. Verder zijn er schitterende ijsgrotten, met levensechte 
beelden. Vallen is hier overigens bijna onvermijdelijk, dus past u goed op. Voor wie veel geld te besteden 
heeft, zijn er een kiosk, diverse restaurants en een hotel.  
 
Op het Jungfraujoch wordt sinds 1922 meteorologisch onderzoek verricht, en op het dak van de Sphinx 
beschikt men over een telescoop. Een interessant detail is dat blikseminslagen op deze hoogte ook kunnen 
voorkomen bij een onbewolkte hemel. De hooggelegen grotendeels stalen Sphinx is een potentieel 
gevaarlijke plaats, maar men heeft staalkabels over het terras gespannen die als bliksemafleider (kooi van 
Faraday) dienen en u beschermen. 
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 Schilthorn, Lauterbrunnen 

"In de voetsporen van James Bond: dineren en genieten van het uitzicht op 3000 m hoogte" 
 
Vanuit Stechelberg vertrekt, via Mürren, een kabelbaan naar de Schilthorn (2970 m). Het draaiende 
restaurant op de top van de berg kent u wellicht van de James Bond-film "On her majesty's secret service". 
Op heldere dagen heeft u een schitterend panorama van 360 graden op de toppen van het Berner 
Oberland. Maar ook wanneer het bewolkt is kunt u geluk hebben: de kans bestaat dan dat u boven het 
wolkendek uitstijgt en hierop neerkijkt terwijl u zelf geniet van de zon. In het dalstation en bij de 
verschillende tussenstations vindt u camera's die de beelden vanaf de top live weergeven. Let u hier goed 
op; ook op een stralende dag kunt u de pech hebben net in een wolk terecht te komen. 

 
 Trümmelbachfälle, Lauterbrunnen 

“De kracht van de natuur" 
 
Heel bijzonder zijn de Trümmelbachfälle, die zich aan de oostwand van het Lauterbrunnendal bevinden. U 
kunt deze te voet, met de auto of met de postbus vanuit Lauterbrunnen of Stechelberg bereiken. Deze 
watervallen bestaan uit het smeltwater dat direct van de Eiger, Mönch en Jungfrau komt. Duizenden liters 
per seconde denderen naar beneden in prachtig uitgesleten rotswanden. In de loop van duizenden jaren 
heeft dit water de rotsen in bijzondere vormen 'geslepen'. De beste optie is wellicht om u via het korte 
bergtreintraject (standseilbahn) naar boven te laten vervoeren, en vandaar de route naar beneden te lopen. 
 
Een bezoek aan de Trümmelbachfälle is prima te combineren met een wandeling. De wandelroute 
Lauterbrunnen - Stechelberg komt ongeveer halverwege dicht in de buurt van de Trümmelbachfälle. 

 
 Driepassentocht, Meiringen 

"Lange tocht door het hooggebergte van midden-Zwitserland"  
 
Tijdens deze mooie autorit in het uiterste oosten van het Berner Oberland zult u niet alleen kennis maken 
met drie passen, maar ook met drie kantons: Bern, Uri en Wallis. Van het laatste kanton ziet u echter maar 
een heel klein stukje. De tocht begint in Meiringen. U rijdt naar het dorpje Innertkirchen en gaat daar 
richting de Sustenpass. Aan de andere kant van de pas, in het dorpje Wassen in Uri, gaat u niet de 
snelweg op, maar rijdt u rechtsaf via Göschenen naar Andermatt. Andermatt is voorlopig het laatste dorp 
van enige omvang dat u zult tegenkomen. U rijdt nu via Realp naar de Furkapass en rijdt op de pas het 
kanton Wallis binnen. U verlaat dit kanton echter al snel als u in het dal bij Gletsch meteen weer richting de 
volgende pas rijdt: de Grimselpass. Uiteindelijk komt u via Guttannen weer terug in Innertkirchen en 
Meiringen. Hoogtepunten onderweg zijn o.a. de Steingletscher op de Sustenpass, de Rhônegletscher op 
de Furkapass en de meren op de Grimselpass waaruit de rivier de Aare ontspringt. U kunt desgewenst een 
bezoek brengen aan de ijsgrot in de Rhônegletscher, die vanwege de beweging van de gletsjer van zo'n 35 
m per jaar elk jaar opnieuw moet worden uitgehouwen. Verder zijn er onderweg enorm veel uitzichtpunten. 
Het is dan ook aan te raden om alle tijd te nemen voor de autorit en veel pauzes te nemen op de 
verschillende kleine en grotere parkeerplaatsen langs de route. U vindt restaurants in o.a. Meiringen, 
Innertkirchen, Andermatt en Guttannen, maar ook op de Sustenpass en de Grimselpass. 
 
Voor deze tocht van 131 km moet u rekenen op een reistijd van ongeveer 6 uur, afhankelijk van het aantal 
pauzes dat u onderweg neemt. Indien u geen ervaring heeft met het rijden over passen, lees dan eerst de 
tips over autorijden in de bergen in de brochure Vakantie in Zwitserland – Overzicht van het land. U kunt tot 
diep in de zomer nog enkele sneeuwvelden tegenkomen, maar de weg is normaal gesproken sneeuwvrij. 
Op de paswegen zijn geen benzinestations. Controleer dus voor vertrek uit een dorp het peil in uw 
benzinetank. De route is alleen geschikt voor de zomermaanden. 
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 Meiringen is per trein of auto te bereiken vanuit Interlaken of Luzern (via de Brünigpass). Het is ook 
mogelijk om de driepassentocht met een comfortabele postbus af te leggen vanuit Meiringen of Andermatt. 
Reserveren is noodzakelijk. Meer informatie over deze bustocht vindt u via Die Post. 
 
Meiringen is per trein of auto te bereiken vanuit Interlaken of Luzern (via de Brünigpass). Het is ook 
mogelijk om de driepassentocht met een comfortabele postbus af te leggen vanuit Meiringen of Andermatt. 
Reserveren is noodzakelijk. Meer informatie over deze bustocht vindt u via Die Post. 
 

 
 

 Aareschlucht, Meiringen 

"Indrukwekkende natuur" 
 
De rivier de Aare komt, ten oosten van Meiringen, uit een "schlucht" (een zeer smal ravijn). De 
Aareschlucht is ontstaan toen na de laatste ijstijd de Aare zich een weg baande door een enorme dijk van 
rots: de Kirchet tussen Meiringen en Innertkirchen. Door erosie is een prachtige diepe canyon ontstaan. 
Houten paden langs en soms door de rotswanden bieden u de mogelijkheid boven het water in de 1400 m 
lange en tot 180 m diepe schlucht te wandelen. U komt prachtige stukjes natuur tegen. De Aareschlucht is 
ook beperkt 's avonds geopend. De schlucht wordt dan verlicht waardoor een heel bijzondere sfeer 
ontstaat. 
 
Bij de westelijke ingang van de schlucht is een parkeerplaats. Deze ingang is ook bereikbaar met de trein 
vanuit Meiringen in de richting Innertkirchen. De trein vertrekt even buiten het treinstation van Meiringen, 
vanaf een apart klein station. U stapt uit bij de halte Aareschlucht West, waar u de brug over de Aare 
oversteekt. Na 5 minuten lopen bent u bij de schlucht. De oostelijke ingang is bereikbaar met de postbus. 
Een bezoek aan de Aareschlucht kunt u goed combineren met een bezoek aan de nabijgelegen 
Reichenbachfall. 
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 Planplatten, Meiringen 

"Uitzicht en natuurschoon" 
 
Ten oosten van de Brienzersee ligt Meiringen. Met de kabelbaan bereikt u in verschillende etappes de 
Planplatten. U legt de eerste etappe naar Reuti af in een grotere kabine. Dan volgt een rit naar Mägisalp 
met wat oudere 4-persoons cabines. In juli 2005 moeten hier 8-persoons cabines in gebruik worden 
genomen. Het laatste deel van de route, voorheen een stoeltjeslift, legt u af met de 8-persoons cabines van 
de 'Eagle-Express'. Op de Planplatten vindt u het panoramarestaurant Alpen Tower en een prachtig 
startpunt om te gaan wandelen. 

 
 Reichenbachfall, Meiringen 

"Fataal natuurgeweld voor Sherlock Holmes" 
 
Volgens het verhaal werd de Reichenbachfall Sherlock Holmes fataal toen hij tijdens een gevecht met zijn 
aartsvijand naar beneden stortte. Maar de Reichenbachfall is vooral een schitterend stukje natuur. Met de 
kabeltrein bereikt u een uitzichtpunt waar u het water van de Reichenbach ruim 100 m naar beneden ziet 
vallen. Een voetpad leidt u verder naar boven waar u de grote waterval en enkele kleinere watervallen van 
dichtbij kunt bekijken. 
 
De Reichenbachfall bevindt zich even buiten Meiringen, op 20 minuten loopafstand van het station. Een 
bezoek aan de Reichenbachfall is goed te combineren met een bezoek aan de nabijgelegen Aareschlucht. 
U kunt de Reichenbachfall ook tijdens een wandeling bezoeken aangezien u op de wandelroute Grosse 
Scheidegg - Meiringen gebruikt maakt van de bijbehorende kabeltrein. 

 
 Niesen, Spiez 

"Schitterend uitzicht over de Thunersee en omgeving" 
 
Zuidelijk van Spiez ligt de markante, driehoekige berg de Niesen (2362 m). Deze top is een echt begrip 
onder de inwoners van het Berner Oberland. Een gezegde luidt: "Trägt der Niesen einen Hut, so wird das 
Wetter wieder gut" (wanneer de Niesen een hoed draagt - dat wil zeggen: door wolken omringd wordt - 
wordt het goed weer). Houdt u deze berg dus in de gaten. De top is te bezoeken met een bergtrein 
(standseilbahn) die vanuit het plaatsje Mülenen vertrekt. De trap naast het spoor schijnt overigens de 
langste trap ter wereld te zijn met 11674 treden! Vanaf de top zijn de Thunersee, Spiez, het 
Jungfraumassief en de vlakte ten noorden van Thun te bezichtingen. 

 



 
Toeristische informatie Berner Oberland - Dagtochten 

 

© MySwissAlps.com, maart 2005 – Kijk in de Swiss Shop op www.MySwissAlps.com voor meer informatie en een 
recente versie van deze brochure. 

12 

 

 

 
 Schloss Spiez, Spiez 

"Mooi gelegen kasteel met een 1000 jaar oude kerk" 
 
Dit middeleeuwse slot is door verschillende families bewoond en gedeeltelijk verbouwd. Er is veel bewaard 
gebleven van de transformaties die het kasteel in de loop van de tijd heeft ondergaan. Verschillende 
ruimten zijn in de authentieke Romaanse-, Gotische-, Renaissance- en Barok-stijl te bezichtigen. Ook het 
interieur is veelal nog aanwezig. Het slot is sinds 1929 eigendom van de Stiftung Schloss Spiez, die het 
gebouw onderhoudt en beschikbaar stelt voor tentoonstellingen en concerten. Buiten het slot zijn de mooie 
tuin en de 1000 jaar oude kasteelkerk te bewonderen. Het slot is schitterend gelegen aan de voet van de 
Spiezberg en naast de Thunersee. 
 
Vanuit het station van Spiez is het slot met de bus of in 15 minuten lopen te bereiken. U kunt het slot ook 
met de boot bereiken vanuit Interlaken of Thun. U moet in dat geval nog 5 minuten lopen. U kunt het slot 
ook tijdens de wandeling Faulensee - Spiez bezoeken aangezien de route langs het slot loopt. 

 
 Stockhorn, Spiez 

"Letterlijk de rand van het Berner Oberland"  
 
Nadat de kabelbaan u vanuit Erlenbach im Simmental naar boven heeft gebracht, loopt u in 8 minuten naar 
de top op 2190 m hoogte. U ziet dan dat de Stockhorn letterlijk op de rand van het Berner Oberland ligt. De 
Alpen beginnen bij de Stockhorn: aan de ene kant heeft u een wijds uitzicht over het relatief vlakke Berner 
Mittelland. Aan de andere kant ziet u een indrukwekkend panorama van o.a. de Wetterhorn, Schreckhorn, 
Eiger, Mönch en Jungfrau. Bij helder weer ziet u zelfs de Titlis in het uiterste oosten van het kanton Bern, 
en de Mont Blanc in Frankrijk. Ruim 1600 m onder u liggen de stad Thun en de Thunersee. Bij het 
kabelbaanstation van de Stockhorn bevindt zich een restaurant. Mocht u de 8 minuten naar de top niet 
kunnen lopen, dan kunt u gebruik maken van de 'Stockhorn-Augen': een grot met twee grote vensters in de 
rotswand waardoor u niets van het uitzicht hoeft te missen. Hier zijn tevens informatieborden over de 
geologie rond de Stockhorn. De Stockhorn-Augen zijn ook voor rolstoelgebruikers toegankelijk. Bij het 
tussenstation Chrindi kunt u nog een korte wandeling rond de Hinterstockensee maken. 
 
U reist vanuit Spiez of Zweisimmen per trein of auto naar Erlenbach im Simmental. Er is een parkeerplaats 
langs de doorgaande weg, tevenover het kabelbaanstation. Vanaf het treinstation moet u rekenen op 
ongeveer 15 minuten lopen. 
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