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KLIMMEN IN DE WILDER KAISER
De Wilder Kaiser is een prachtgebied voor woeste alpiene rotstochten van alle lengtes en alle
moeilijksheidsgraden. De toppen zijn er relatief laag zodat het klimseizoen lekker lang duurt.
Welkom in het Land der Klassiekers.

KLASSIEKERS
Vlakbij Kufstein, net over de Duits-Oostenrijkse grens, ligt de Wilder
Kaiser, het Land der Klassiekers. Het is een rotsgebied dat vooral
onder Duitsers populair is, maar waar nauwelijks Nederlanders
komen. Ten onrechte. De Wilder Kaiser ligt relatief dichtbij Nederland en biedt eindeloos veel mogelijkheden voor ruige alpiene
rotstochten van alle lengtes en alle moeilijksheidsgraden. Door de
relatief geringe hoogte van de bergen is het de ideale plek om te
klimmen als er in de rest van de Alpen nog of alweer sneeuw ligt.
Veel routes zijn al aan het begin van de vorige eeuw geopend.
Mijn eerste ervaring op de kalkrots in het gebied was als enthousiaste maar onervaren alpinist. Mijn klimmaat en ik hadden de dag
ervoor allebei onze eerste friend gekocht, en die wilden we dolgraag
gebruiken. Het was eind oktober, maar door het warme weer konden
we in onze T-shirts klimmen. We hadden allebei wel eerder buiten
geklommen, maar mijn maatje had nog nooit een route geklommen
waar je je eigen zekeringen moest leggen. We waren beiden
overweldigd door de torenhoge grijze wanden die vanuit de aarde
recht omhoog leken te komen. Heel af en toe kwamen we een oude,
verroeste mephaak tegen, de rest van de zekeringen – nummer 2
friends! – moesten we zelf leggen.
Na die allereerste keer ben ik heel wat keren teruggeweest naar de
magische grijze wanden. Met elke keer een nieuwe route, een
nieuwe ervaring op de rotsen. Sommige routes klassiek, andere pas
enkele jaren oud. Dit zijn drie van mijn vele avonturen:
DÜLFER
Fleischbank oostwand
VI (V, A0), 360m, geopend 15 juni 1912
De ultieme testcase voor echte alpinisten – tenminste, dat vond men
in de tijd van eerstbeklimmer Hans Dülfer. De route door de
schijnbare gladde wand heeft nog steeds een serieus karakter. Hier
telt niet de lengte maar de lijn; een typisch voorbeeld van het
klimmen in vroegere jaren: klim zo ver als je kan, wijk daarna uit
naar links of rechts om de weg te vervolgen. Ook hier vind je dus een
pendel, iets wat trouwens wel vaker voorkomt in de Wilder Kaiser.
Voor mij is het niet de eerste keer dat ik onderaan de Fleischbank
oostwand sta; een aantal jaren eerder stond ik hier ook al. Toen
durfde ik de route niet aan en nu heb ik nog steeds een gevoel van
ontzag. Sprakeloos kijken we de hoogte in; deze omgeving beneemt
ons de woorden. De eerste lengtes traverse vormen geen probleem,

maar als we daarna we recht omhoog gaan, maken we meteen al een
fout. Jelle zit iets teveel naar links waardoor hij een veel te moeilijke
scheur volgt. Met spanning volg ik hoe hij zich omhoogwerkt. Ik haal
opgelucht adem als zijn ‘stand’ langs de rotswand galmt.
Daarna komt direct de eerste van de drie nog moeilijker touwlengtes. Er zitten een paar stevige boorhaken in de gladgeklommen rots.
Eigenlijk wel jammer, maar stiekem toch ook wel ﬁjn. Ik moet
wennen aan het klimmen. In de sleutelpas zit een gladgesleten
greep voor mijn hand, terwijl ik nauwelijks iets heb om op te staan.
Toch ben ik er na een paar keer proberen ineens doorheen.
Hogerop staan we aan het begin van een imposante gladde en
vooral steile wand. Een traverse naar links is nodig om zo te
ontsnappen aan deze platen. Jelle klimt als eerste en verdwijnt
zonder problemen om een hoekje. Midden in de passage hangt een
straatnaambord aan een van de haken: Dülferstraße staat erop.
Waarschijnlijk is er ergens in Duitsland nu een Dülferstraat zonder
bordje, bedenk ik als ik verder klim.
We klimmen verder naar het zogeheten ‘dikke’ einde: de uitklimspleet. Hoewel de steile schoorsteen de makkelijkste weg naar
boven is, blijft het een worsteling. Als ik me door de eerste lengte
gewerkt heb, mag Jelle zich opmaken voor nummer twee. Vanaf de
stand ziet die er nog heftiger uit. Het is een echte ‘klassieke’ lengte:
een schoorsteen met een grote scheur, zodat de eerstbeklimmers
ook met hun grote lompe schoenen omhoog konden komen. Het is
een heel geworstel, maar uiteindelijk komen we allebei boven.
Gehaald. Onze ‘testcase’ is geslaagd. Nu zijn we echte alpinisten...
PLATTENDIRECTISSIMA
Kleine Halt noordwestwand
V+, 750m, geopend 3 en 4 juni 1968
Een jaar later ben ik weer in de Kaiser. Oktober en mooi weer; een
mooie combinatie. De ochtenden zijn wel koud: het gras is hier en
daar wit berijpt en de autoruit zit dicht met ijs. De lucht is strakblauw en achter de horizon komen de eerste zonnestralen al
omhoog. Achter ons gaan de rotswanden steil omhoog en in de verte
kunnen we de rook van de hut al zien opstijgen.
De volgende ochtend staan we met het eerste licht onder onze
route: de noordwand van de Kleine Halt. Geen moeilijke route, wel
een echt alpien avontuur. Met bijna 800 meter is het een van de
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langste klimroutes in de Kaiser. We hebben al twee uur gelopen
vanaf de hut en dat terwijl de klim nog moet beginnen. De eerste
lengtes kennen we al van een vorige poging en dus zijn we snel op
weg. De rots is mooi vast en we maken daardoor snel vaart. Ook hier
zijn de standplaatsen weer geboord, iets wat je steeds vaker
tegenkomt in de Kaiser. De meningen lopen uiteen, maar het grote
voordeel is wel dat je weet of je goed of fout zit. Tegelijk neemt dat
natuurlijk een deel van het avontuur weg.
Na de tiende touwlengte houden de standplaatsen ineens op. Zitten
we verkeerd, of is er rots uitgebroken? Gelukkig kunnen we op de
topo ongeveer zien waar we heen moeten, dus we klimmen verder.
Na zelf enkele standplaatsen gemaakt te hebben, hoor ik Jelle plots
‘haken’ roepen. “Eén..., oh nee, het zijn er toch twee.” Prima, we
zitten weer op de route.
Een paar lengtes verder komen we bij het hoeﬁjzer: een stuk rots dat
is uitgebroken en de vorm van een hoeﬁjzer in de wand achter heeft
gelaten. De rots is heerlijk ruw en niet te steil; we genieten bij elke
beweging. Vaak worden de iets moeilijker lengtes afgewisseld met
makkelijkere lengtes.
Boven ons zien we de zon al op de graat schijnen, ons avontuur zit er
bijna op. Eén blik op mijn horloge en dan weten we het zeker:
binnen vijf uur geklommen terwijl er zes tot acht uur voor staat. Dat

maakt het heerlijke gevoel alleen nog maar beter. Het uitzicht is
betoverend en met een goed gevoel beginnen we aan de afdaling.
DÜLFER
Totenkirchl westwand
V+/A0 (VI+), 600m, geopend 26 september 1913
De dag later zijn we weer vroeg op. Een van de laatste routes op mijn
verlanglijstje staat op het programma: de westwand van de
Totenkirchl. Dülfer klom hem in 1914 (!) met een grote canvas
rugzak, zware bergschoenen en een hele bos haken. En toch in
zeven uur! Tegenwoordig is de richttijd nog steeds zeven uur, maar
voor veel mensen is dat te hoog gegrepen. Het idee dat klimmers dit
bijna honderd jaar geleden ook geklommen hebben, blijft in mijn
hoofd spoken...
Als we beginnen hebben we al direct moeite om de instap te vinden.
Onze eerste poging om de wand in te traverseren heeft geen succes:
de rots die boven ons ligt, is veel te moeilijk. Het zou derdegraads
moeten zijn, dit klopt niet. Waar is de instap? Uiteindelijk vinden we
twee glimmende haken; hier zal het dan wel zijn. Bomvaste, heerlijk
ruwe rots met hier en daar wat klimsporen. Jelle roept dat hij weer
twee haken gevonden heeft, we zitten dus goed. De eerste drie

Op de top van de Totenkirchl.

Onderweg op de Totenkirchl.

Abseilen vanaf de Fleischbank.

Schoorsteen in de Dülferroute op de
Fleischbank oostwand.

Plattendirectissima op de Kleine Halt noordwestwand.

gemakkelijke lengtes voeren ons naar de sleutelpassage, een tien
meter lange gladde traverse.
Ook hier zitten weer twee haken. Misschien wel zo goed, want zelf
zekeringen leggen is er hier niet bij. De rots is zo compact dat ik
nauwelijks iets vind waar ik mijn voeten op kwijt kan. Er zitten een
paar richels voor m’n handen, maar echt veel is het niet. Door mijn
hoofd ﬂitst het beeld van Dülfer en z’n maten, onderweg met een
zware rugzak en enorme bergschoenen, zonder dat ze een idee
hadden wat hun na deze traverse nog stond te wachten. Onder me
gaapt honderd meter lucht.

Twee lengtes verder krijgen we nog een moeilijk stuk. Weer een
lastige traverse, nu met wel iets meer houvast. Een laatste pas, en
dan sta ik onder de uitklimspleet. We klimmen in de schaduw en de
rillingen lopen over mijn lijf. In de zon is het heerlijk, maar hier merk
je dat het toch echt eind oktober is. Gelukkig mag ik weer klimmen,
zodat mijn lichaam langzaam weer kan opwarmen. Wat volgt is een
heerlijke lengte met grepen die zo uit de hal lijken te komen: groot
en heerlijk ruw. Wat een genot! Nog een lengte schoorsteen en dan
toppen we in de zon. Het kruis, de route, het weer en de bergen:
alles lijkt te kloppen. Zo moet klimmen zijn. ▲

WILDER KAISER
De Wilder Kaiser ligt iets ten oosten van Kufstein, net over de DuitsOostenrijkse grens. Het gebied bestaat uit één enkele bergrug, die je
vanuit het noorden of vanuit het zuiden beklimt. Aan de noordkant
(waar de meeste lange en bekende routes zitten) staat ook het
Stripsenjochhaus. Deze hut ligt op vijf kwartier lopen vanaf de
parkeerplaats en is van alle gemakken voorzien.
Veel routes kan je ook vanaf de parkeerplaats doen. De aanlooptijd
wordt dan wel een uurtje langer. Bivakkeren op de parkeerplaats
wordt (in het naseizoen) gedoogd, er is stromend water. Vooral de
weekends kunnen erg druk zijn. Veel klimmers komen vanuit
Duitsland (München) om een weekendje te klimmen. Reserveren in
de hutten is dan een noodzaak.
Door de geringe hoogte kun je tot eind oktober vaak goed klimmen: je
hebt er minder snel last van de sneeuw en de temperatuur is vaak ook
nog lekker.

Meer klassiekers
• Leuchsturm - Alte Südwand: V+/A0 (VI+), 300m, 20 september 1930
• Christiaturm - Südostkante (christakante): V/A0 (VI+), 180m, 1928
Naast deze klassiekers, zijn er de laatste jaren in de Wilder Kaiser

moderne routes geopend. Wisselend van kwaliteit en lengte, maar
met enkele zijn zeker de moeite waard.
• Totenkirchl - Und ewig lockt das weiß (VII, 500m, 2005)
• Totenkirchl – Kirchl express (VI, 750m, 2003)
Met een korte aanloop, mooie rots en een lengte van 700 meter zeker
een aanrader. Zoals bij vele moderne routes is de lijn soms een beetje
gezocht. De laatste lengte heeft geen haken, en het is dan ook
meteen een van de moeilijkere lengtes.
• Fleischbank – Via Classica (V, 620m, 2002 )
Meer een moderne klassieker, met een routeverloop dat erg mooi
door allerlei kloven verloopt. Niet al te moeilijk, maar wel weer 600
meter lang. Een leuke idee om de eerste dagen wat in op te warmen.

Documentatie
• Best of Genuss, Band 2, Johanna Widmaier, Panico Alpinverlag,
2009
• Alpenvereinskarte, blad 8 Kaisergebrige, schaal 1:25.000
• www.roelandvanoss.com
• www.bergsteigen.at

