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E-10 (2022): Oostenrijk, Navis. 
 
Voor 2022 mag een reis naar de Alpen niet ontbreken. We hebben gekozen voor het Navisertal dat 
ligt in de Tüxer Alpen, niet ver van de Brennerpas. Het is een erg mooi en opvallend rustig dal met 
weinig asfalt, geen skiliften maar wel veel natuurschoon en wandelmogelijkheden.  
 
Ter hoogte van het dorpje Navis, waar het hoofddal zich splitst in twee grotendeels autovrije zijdalen, 
ligt de dalbodem op zo’n 1400 meter boven zeeniveau. De omringende bergtoppen en -kammen 
reiken tot een hoogte van “slechts” 2500 tot 2900 m. en zijn in de meeste gevallen ook zonder 
specifieke alpinistische vaardigheden gemakkelijk te beklimmen. Zo hoog zullen wij op onze 
wandelingen echter niet komen, maar een goede conditie is voor deze reis heel beslist wel een 
vereiste. Op de meeste dagen zullen wij al wandelend zo’n 400 à 500 meter stijgen en dalen, en een 
enkele keer misschien zelfs iets meer.  

 
Hooiland met grote Muggenorchis en eenhoofdig Biggenkruid (foto Margriet Bekking) 
 
Rond Navis is het aloude landbouwsysteem nog grotendeels in stand. Beneden in het dal liggen de 
permanent bewoonde grote boerderijen, omringd door kleine boomgaarden, haverakkertjes en deels 
nog bloemrijke hooilanden. Daar boven ligt een boszone die op de op het noorden gerichte hellingen 
veel breder is dan op de hete, op het zuiden geëxponeerde hellingen. Verspreid boven de bosgrens 
vinden we de zomerboerderijen waar, zolang het weer het toelaat, een deel van de boerenfamilie 
met alle vee huist. Deze zomerboerderijen zijn omgeven door – opnieuw – zeer bloemrijke 
hooilanden en uitgestrekte alpiene weidegronden. Vaak kan de dorstige wandelaar zich hier ook 
laven aan verse alpenmelk met “Butterbrot”.  Geeft ons dit genoeg extra energie, dan kunnen we 
altijd nog een stukje doorklimmen tot in de hoogste zone van kale rotsen en puinhellingen.  
 
De flora van het gebied is erg rijk, niet alleen door de 
verschillende hoogtezones met hun gevarieerde 
agrarische gebruik, maar ook door de verschillen in 
moedermateriaal. Relatief zure gesteenten 
domineren, maar plaatselijk vinden we ook duidelijk 
kalkrijkere plekken. Vlak bij het hotel liggen zelfs 
enkele kleine kalkmoerasjes! Ook de dierenwereld is 
zeker de moeite waard. Zo is het gebied rijk aan 
gemzen, alpenmarmotten en steenarenden. Ook 
hebben we een goede kans om steenbokken te zien, 
een soort die hier zo’n 20 jaar geleden werd 
geherintroduceerd. 
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Het kerkepad van Navis 
 
 
 
 
 

 
Tijdens onze reis verblijven wij in een gezellige, tot een gerieflijk hotel omgebouwde oude boerderij, 
die zo’n honderd meter boven de dorpskern ligt, op de zonnige, op het zuiden gerichte dalhelling. 
Voor de meeste wandelingen kunnen we direct vanuit het hotel of vanaf het – via een oud kerkpad 
bereikbare – dorpsplein vertrekken. 
 
Verder verwijs ik graag naar de reisbeschrijving van de reis naar Navis in 2015. 
https://arc.knnv.nl/wp-content/uploads/sites/38/2021/04/2015-K-11-Oostenrijk-Navis-
verslag.comp_.pdf 
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E-10 (2022) Reisgegevens: 
 
Data:  donderdag 30 juni 2022 t/m vrijdag 8 juli 2022. 
Aantal dagen:  9 
Reisleiding:  Patrick Hommel en Magda Gerlach. 
Reissom:  € 1025,-(Toeslag eenpersoonskamer = € 90,-) 
Inschrijfgeld  € 103,-  (het inschrijfgeld is deel van de totale  
  reissom) 
Soort reis:   nachttrein, hotel, volpension. 
Thema:   (Alpen)planten, algemene natuur. 
Zwaarte:   2 schoentjes (maar wel bergconditie nodig en soms 
    3 schoentjes) 
Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 14  
Informatie:   Magda Gerlach, tel. 0412-795324 
E-mail:    secretaris@arc.knnv.nl 
Opgave:   vóór 1 januari 2022. 
Inschrijven:  in het hoofdmenu ziet U onder "Reizen 2022" een 
  kopje "Inschrijving 2022": daar kunt U alle gegevens 
  invullen tbv. een inschrijving voor een van de reizen in 
  2022. 
 
ATTENTIE: Wij hebben in totaal 13 kamers ter beschikking, waarvan er al 2 voor de reisleiding zijn 
gereserveerd. Het aantal eenpersoonskamers is derhalve zéér beperkt !. 
 
 
 


