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Welkom in de vakantieregio Glarnerland, aan een van de 
mooiste bergmeren van Europa. We zijn blij dat u uw va-

kantie op onze camping zult doorbrengen. 
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Beste gasten 

Met deze brochure nodigen wij u graag uit voor een ontdekkingsreis door het Klöntal en Gla-
rus. In de directe omgeving heeft u de keuze tussen makkelijke wandelpaden, veeleisende 
wandelingen op grote hoogte en klimtochten in het hooggebergte. Er zijn fietspaden en tal 
van bezienswaardigheden. U kunt genieten van lokale culinaire lekkernijen. En om na een ac-
tieve dag te ontspannen ligt u gewoon aan het diepblauwe Klöntalermeer dat net zoals een 
fjord tussen machtige rotsformaties gelegen is. Voor dagen met minder mooi weer hebben 
we een lijst met mooie voorstellen samengesteld. Bovendien vindt u in deze brochure nuttige 
informatie over de voorzieningen op de "Vorauen" en regels die het voor iedereen gemakke-
lijker maken, om samen op de camping te logeren. 

 

Locatie en uitrusting  

Camping Vorauen ligt op een prachtige locatie, direct naast een van de mooiste bergmeren 
van Europa, de Klöntalersee (of het Klöntalermeer, zoals het in het Nederlands heet). Er zijn 
geen elektrische voorzieningen op de campeerplekken. Indien het medisch noodzakelijk zou 
zijn zijn er echter twee plaatsen met elektriciteitsaansluiting beschikbaar. 

De idyllisch gelegen camping Vorauen heeft plaatsen voor tenten, caravans en campers. De 
wc- en douchevoorzieningen zijn nieuw en er is ook een invalidentoilet beschikbaar. Een was-
machine en een wasdroger kunnen tegen betaling worden gebruikt. In de zelfbedieningswin-
kel kunt u de belangrijkste artikelen voor het dagelijkse gebruik kopen. Wij verwennen u in 
ons tuinrestaurant of in de tent met heerlijke kleine dingen. Een kinderspeelplaats voor de 
kleine en een gemeenschappelijke barbecue voor de grote gasten bieden geweldige mogelijk-
heden om mensen uit andere landen en culturen te ontmoeten. Vorauen is ook uitgangspunt 
voor makkelijke of veeleisende wandelingen. En er is een busverbinding naar Glarus (de 
Postauto-halte is op 2 minuten loopafstand).  

Het seizoen begint half april en eindigt begin oktober (www.zkgl.ch) 

Kanton Glarus 

Het kanton Glarus omvat het stroomgebied van de Linth tot aan de Walensee en de Lin-
thvlakte ten westen van de Linth naar Bilten en de Kerenzerberg. Grote hoogteverschillen 
kenmerken het beeld van de regio: Vanaf de vlakke dalgrond op een hoogte van 414 meter 
stijgt het terrein tot meer dan 3600 meter (Tödi, de hoogste berg in het kanton Glarus, is 
3614 meter hoog). Deze contrasten komen tot uiting in het klimaat: binnen een paar kilome-
ter verandert het van mild aan het Walenmeer, met diens zuidelijke flora, naar hoogalpien op 
de bergtoppen met gletsjers. Maar als de föhn (warme wind) door het dal waait, kan binnen 
enkele uren een temperatuurstijging van meer dan 20 graden worden gemeten, zelfs in de 
winter. Het Sernf- of Kleintal is het enige zijdal dat ruimte biedt aan de dorpsnederzettingen 
van Engi, Matt en Elm. Politiek gezien is het kanton Glarus verdeeld in drie gemeenten: Gla-
rus Noord, Glarus en Glarus Zuid. 
 
Stad Glarus 
 
In het hart van Glarus, de hoofdstad van het gelijknamige kanton, vindt u vele winkels en 
een wekelijkse markt (woensdag en zaterdag) met lokale specialiteiten.   
 

Het Klöntal  

De Klöntalersee ligt op een hoogte van 848 meter boven de zeespiegel, ingebed in een diep 
ingesneden zijdal. Ten zuiden rijst de Glärnisch (2904 m boven de zeespiegel), ten noorden 
de Dejenstogg (2012 m boven de zeespiegel)boven het meer uit. Sinds het begin van de 20e 
eeuw wordt de Klöntalersee aan de oostelijke kant door een kleine dam afgedamd en ge-
bruikt voor de energieproductie. Met een lengte van ongeveer vijf kilometer en een gemid-
delde breedte van meer dan 300 meter is het een van de grootste meren in het kanton Gla-
rus. Het reservoir wordt gevoed door de rivier Klön. De Löntsch stroomt op zijn beurt vanaf 
het meer het dal uit en sluit aan op de Linth bij Netstal. 
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               Camping Regels                                
Zelt Klub Genossenschaft Glarnerland  

 

       Camping regels en praktische informatie 

1. Toegang                                                                                                              
Toegang tot de camping is alleen toegestaan na registratie bij de receptie. Bij de registra-
tie ontvangt u een badge die op een duidelijk zichtbare plaats bevestigd moet worden. De 
terreinbeheerder zal u begeleiden naar uw perceel. De badge moet voor vertrek worden 
ingeleverd.  

2. Betaling                                                                                                                 
De rekening voor het verblijf moet op de dag van vertrek voor 11 uur worden betaald. 
Camping Vorauen accepteert creditcards. 

3. Openingstijden van de receptie                                                                                   
In het hoogseizoen is de receptie elke dag geopend van 8 tot 12 en van 13 tot 22 uur.  

4. Check-in                                                                                                          
Check-in is mogelijk vanaf 8.00 uur. 

5. Check-out                                                                                                              
De kampeerplaats moet op de dag van vertrek voor 11 uur 's ochtends worden verlaten.  

6. Rusttijden                                                                                                               
Van 12.00 tot 13.00 uur is rusttijd. Kinderen moeten op die tijd speciaal onder toezicht 
staan. De nachtrust is van 23.00 tot 07.00 uur. De kampeerders zorgen ervoor dat de 
buren niet worden lastiggevallen door lawaai, vieze geuren etc. Muziek mag in die tijd al-
leen op kamervolume worden gedraaid. Op zon- en feestdagen mag geen storend werk 
worden uitgevoerd.  

7. Slagboom                                     
De slagboom is gesloten van 22.00 tot 8.00 uur en van 12.00 tot 13.00 uur.  

 

8. Sanitaire voorzieningen                                                                                            
Het is voor ons erg belangrijk om de sanitaire voorzieningen schoon te houden. Help ons 
door de toiletten, was- en doucheruimtes altijd achter te laten zoals ze waren voor uw 
bezoek. In het geval van storingen of defecten, meldt u dit alstublieft aan de beheerder. 
Kinderenjonger dan 6 jaar moeten bij het gebruik van de sanitaire voorzieningen door 
een volwassene worden begeleid en verzorgd. Spelen in de sanitaire voorzieningen is ver-
boden. 

 
 

9. Bomen, planten 
Gaat u alstublieft voorzichtig om met de bomen en de andere planten op het kampeerter  
rein. De manager is verantwoordelijk voor de zorg. Er mogen geen hangmatten aan bo-
men bevestigd worden. Planten zoals bomen, bloemen, hagen en het gazon mogen niet 
worden beschadigd. U wordt verzocht om uw kampeerplaats op de dag van vertrek terug 
te brengen naar de oorspronkelijke staat. Afvalwater (“grijs water”) mag niet op de grond 
of bij de wateronttrekkingspunten geleegd worden. Het moet in de daarvoor bestemde 
faciliteiten geleegd worden. Voor een eventuele schade aan de camping kunt u aanspra-
kelijk gesteld worden. 

10. Dieren                                                                                                                     
Katten en honden moeten op het kampeerterrein zonder uitzondering aangelijnd worden. 
Aanlijnen is ook verplicht op de eigen kampeerplek – de maximale riemlengte is 4 meter. 
Honden mogen alleen buiten de camping uitgelaten worden. Plasticzakjes om de poep op 
te nemen zijn gratis verkrijgbaar bij de Robi-Dog bakken. Het niet naleven van deze re-
gels kan tot een waarschuwing of zelfs tot een verwijdering van de camping leiden. Een 
hondenhek kan voor de luifel geplaatst worden. Deze  mag niet groter zijn dan een 
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zonnezeil.Dus maximaal 4 meter vanaf de luifel en altijd op voorwaarde dat er voldoende 
afstand tot de buurman is. 

11.  Vuurplaatsen 
Naast de in de handel verkrijgbare grills mogen om veiligheidsredenen alleen de vast ge  
ïnstalleerde vuurplaats en de daarvoor bestemde "vuurtrommels" (Feuertrommel) wor-
den gebruikt. Vuurtrommels kunnen bij de kiosk tegen een borg van Fr. 20.- gehuurd 
worden . Hout en houtskool voor de gemeenschappelijke vuurplaats kunnen worden ge-
kocht bij de kiosk. De gebruikers van de vuurplaats zijn verplicht om deze schoon te ma-
ken en de as in de daarvoor bestemde container te gooien. U kunt de blauwe metalen 
emmers overal op de camping vinden. 

 
12.  Afval 

De kampeerders verwijderen het afval met de officiële afvalzakken "Glarnerland" (waar 
een kleine belasting voor betaald moet worden). Voor grofvuil moet u een zegel kopen. 
De zegels zijn verkrijgbaar bij de kiosk. Kampeerartikelen (luchtmatrassen, stoelen, 
enz.) horen niet in de container. Metaal, groenafval en as moeten apart worden verwij-
derd. Vuilniszakken mogen niet buiten worden opgeslagen vanwege wilde dieren. 

 
13.  Afvalwater (grijs water) 

Grijs water moet worden afgevoerd op de speciaal daarvoor bestemde plaatsen (zie pa-
gina 5, Afvalverwijdering). 

 
14.  Chemische WC 

Chemische toiletten moeten in de speciaal daarvoor bestemde afvoer naast de sanitaire 
voorzieningen worden geleegd.  

 
15.  Voedsel- en voedselverspilling 

Voedsel en voedseloverlbijfsels mogen niet op de grond worden opgeslagen om te voor-
komen dat insecten en andere dieren aangetrokken worden.  

 
16.  Gas 

Gasonderhoud is verplicht. Units die niet zijn getest kunnen niet worden geïnstalleerd. De 
keuringssticker moet op een duidelijk zichtbare plaats worden aangebracht en wordt rou-
tinematig gecontroleerd door de beheerder. 

 
17.  Kruidenierswinkel 

De kruidenierswinkel is in het hoogseizoen geopend van 8.00 tot 22.00 uur. Bestellingen 
voor brood moeten voor 17.00 uur worden geplaatst en kunnen vanaf 8.00 uur worden 
afgehaald. Ansichtkaarten en postzegels zijn ook verkrijgbaar. 

 
18.  Openingstijden buitenterras                                                                                    

Het buitenterras van het restaurant is in het hoogseizoen geopend van 8.00 tot 22.00 
uur.  

 
19.  Wasmachine en wasdroger 

Een wasmachine en wasdroger zijn voor onze gasten beschikbaar. De sleutel voor de 
wasruimte krijgt u bij de kiosk. U moet voorafgaand reserveren. De muntmachine accep-
teert munten van 1 en 2 Zwitserse franken.  

 
Wastijd 40°   ca. 60 min. 
Wastijd 60°   ca. 70 min. 
 Droogtijd    ca. 60 min. 

 
20.  Internet  

 Er is geen internetverbinding of WiFi beschikbaar. 
 
 

21.  Informatiebord 
Bij de kiosk vindt u een informatiebord waar over evenementen en andere dingen geïn-
formeerd wordt. 
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22.  Noodnummer 

 Voor noodgevallen met betrekking tot de camping vindt u een telefoonnummer bij 
 de receptie. Neem voor andere noodgevallen contact op met de juiste nummers  
 die u onderaan op deze pagina kunt vinden. 

                                                           
23.  Klachten 

In geval van klachten moet de manager worden geraadpleegd. Als er geen bevredigend 
resultaat wordt bereikt kan de beheerder van de camping worden geraadpleegd. De be-
heerder van de camping kan besluiten of er maatregelen genomen moeten worden. 

 
24.  Aansprakelijkheid van de Zelt Klub Genossenschaft 

De coöperatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door nood-
weer of derden. De campingbezoeker moet zijn  spullen zelf verzekeren. 

  
 

Afval 

Het is onze zorg om uw welzijn op de camping Vorauen te garanderen en om ons prachtige 
landschap te beschermen en te bewaren. Steun alstublieft onze filosofie: 
 

Vermijden    Vermijd verspilling; koop bij voorkeur producten met weinig verpakking 

Verminderen Gelieve het gebruik van water en energie te verminderen. 

Recycling  Gelieve het afval zorgvuldig te scheiden in onze verzamelbakken. 
 

 

            Alu                       Glas              Metaal            Afvalzakken   

 
 
         PET                   As         Chemisch toilet   Grijs water    Grijswater        Robi Dog 
            camper 

      
 
Gooi a.u.b. tussen 22.00 en 08.00 uur geen afval zoals bijvoorbeeld glas enz. in de 
bakken om te voorkomen dat de nachtrust van de andere gasten gestoord wordt. 
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Contacten en reserveringen Camping Vorauen 
- Er worden geen reserveringen geaccepteerd voor een enkele dag en een bepaalde 

plek. 
- Reserveringen kunnen vanaf 7 dagen worden aangevraagd via e-mail. Laat ons alstu-

blieft weten waarmee u van plan bent om bij ons te komen: 
• camper / minibus / caravan incl. voortent (lengte / breedte) 

- Vooraf reserveren is verplicht voor groepen met meerdere caravans/campers.  
- Informatie over seizoenstandplaatsen: Tel. +41 79 679 80 61 

 
Buiten het seizoen:  Zeltklub Genossenschaft Glarnerland 
   8750 Glarus         
Mail:    vorauen@zkgl.ch 
 
Tijdens het seizoen:  Camping Vorauen 

 8750 Klöntal 
 Tel. +41 55 640 48 59 

    www.vorauen@zkgl.ch 
 

Noodnummers  
Politie  117      Brandweer   118  
Ambulance  144     Vergiftiging   145 
 
Medische Nooddienst         0844 44 66 44 
Kantonale Politie          055 645 66 66 
Apotheek : Apotheke Glarus, Zaunplatz 2, Glarus     055 640 10 30 
Ziekenhuis : Kantonsspital Glarus, Burgstrasse 99    055 646 33 33 
In een noodgeval kan een tandarts worden gebeld via telefoonnr. 1811 
 
Bij de kiosk is een defibrillator AED (Automatische Externe Defibrillator) beschikbaar 
 

Toeristische informatie 
 
Glarussell 
Bahnhofstrasse 23 
8750 Glarus 
Telefon 055 650 23 23 
www.glarnerland.ch  
Openingstijden Maandag  13:30 - 18:30 

Dinsdag - Vrijdag:  09:00 - 12:00  / 13:30 - 18:30 
Zaterdag:   09:00 - 16:00 
Zondag:   gesloten 

Bij Glarusell vindt u ook een grote selectie van typische Glarus souvenirs. 

Touristinfo Glarnerland  
Raststätte A3  
8867 Niederurnen - Glarus Nord  
Tel. 055 610 21 25  
www.glarnerland.ch 
Openingstijden Maandag - Vrijdag 8.15 – 12.00  /  13.30 – 17.30   
   Zaterdag  8.00 – 17.30  

Zondag  8.00 – 13.00  
 

 
Onze definitie van kamperen  

Voor ons betekent kamperen: natuur, vrienden, familie, ontspanning. Elkaar helpen (helpen 
bij het parkeren van de caravan of het opzetten van de tent), iemand een goede dag of avond 
wensen (dezelfde persoon ook meerdere keren per dag), respect en aandacht voor mensen 
van alle nationaliteiten. Maar ook om te herkennen wanneer iemand van zijn rust wil genie-
ten.Overigens, als u "grüezi" (kruëtsi) zegt om iemand te groeten maakt u in Zwitserland 
iedereen en altijd blij, of het nou ’s ochtends vroeg is of 's avonds laat. 
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Wandelvoorstellen Klöntal en Glarus 
 
            Vorauen – Güntlenau – Schwammhöhe  - Rhodannenberg 
 

Deze gemakkelijke wandeling gaat langs de Klöntalersee door mystieke bossen met een 
prachtig uitzicht op het meer en de omliggende bergen. De klim naar het restaurant 
Schwammhöhe wordt beloond met een fantastisch uitzicht. Geniet van lokale specialiteiten te 
midden van een sprookjesachtige bergachtergrond. Vanuit Rhodannenberg gaat de bus naar 
Vorauen. 
   
Lengte   11 km    Wandeltijd  3 h 20 min 
Stijging  380 m    Daling   380 m 

 
           Vorauen – Richisau – Timmerwald – Vorauen 
 

Deze gemakkelijke wandeling gaat over weilanden en bossen met een indrukwekkend uit-
zicht op de Klöntalersee. Ontspan onder eeuwen-oude bomen in de tuin van restaurant Ri-
chisau. 
Alternatief: Bus naar Richisau, maar van Klönstalden verder naar Alpwirtschaft Chäseren. 
      
Lengte   8 km    Wandeltijd  2 h 30 min 
Stijging  370 m    Daling   370 m 

 
           Vorauen – Chäseren – Glärnischhütte – Vorauen 
 

Je loopt langs het Gasthaus Plätz in de richting van Rossmattertal. Op de natuurpad gaat het 
steil bergop naar Klönstalden en naar het Gasthaus Chäseren. Vanaf Chäseren kan men op 
het bergpad, deels met staalkabel beveiligd, 600 meter hoogteverschil overwinnen tot aan de 
Glärnischhütte.  
 
Lengte        16 km     Wandeltijd   6 h 20 min  
Stijging   1 160 m   Daling    1 160 m 
 

           Vorauen – Schwändeli – Unterlängenegg – Obere Schiiterböden - 
           Rhodannenberg 
 

Van Schwändeli naar Unterlängenegg en verder langs de Plättli. Na een haarspeldbocht in de 
richting van Schiiterböden en bijna 1000 meter afdaling naar de Klöntalersee, gaat je wande-
ling naar busstation Rhodannenberg. Na de steile afdaling kunt u van het buitenterras van 
restaurant Rhodannenberg  van het indrukwekkende landschap van het Klöntal genieten. 
Vanaf Rhodannenberg rijdt de bus (Postauto) naar Vorauen. 
 
Lengte   14 km    Wandeltijd  5 h 25 min 
Stijging  1 020 m    Daling   1 020 m 

 
           Rhodannenberg - Glarus 
 

Na de stuwdam gaat de eerste etappe van de Via Suvorov langs de Löntsch via Riedern naar 
Glarus, de route die de Russische generaal Suvorov koos toen hij de Fransen ontvluchtte. Het 
romantische ravijnenpad, begeleid door het geruis van de levendige Löntsch, kruist de met 
indrukwekkende rotsen omsingelde beek vier keer. Het uitzicht vanaf de Löntschtobelbrug 
doet je huiveren en geeft je een idee van de grote kracht van het water. 
 
Optie: Als u niet helemaal naar Glarus wilt lopen kunt u de bus (Postauto) terug naar 
Vorauen nemen op het station van Riedern Post.  
   
Lengte   7 km    Wandeltijd  1 h 40 min  
Stijging  50 m     Daling   430 m 
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           Karstspur Silberen 
 

De beklimming leidt ons van de Pragelpas weg van de begraasde Alpen naar het bizarre 
karstgebied van de Silberen. Het fluitje van de marmotten laat zien dat we allang ontdekt 
zijn. Zelfs gemzen begrijpen het signaal en zoeken de uitgestrektheid. Het adembenemende 
panoramische uitzicht en de eenzaamheid nodigen uit om te blijven . Het gemarkeerde pad, 
dat van ver zichtbaar is, leidt over het hoogplateau naar het oosten. We bevinden ons al snel 
in de uitgestrekte schapenweiden van Silberenalp. De weg terug naar Pragel wordt geken-
merkt door het diepe uitzicht op het Klöntal met zijn diepblauwe bergmeer. 
 
Länge               14 km   Wandeltijd  5 h 30 min  
Stijging  1 100 m    Daling   1 100 m  
 

 
  Holzflue Rundweg 
 

Deze wandeling leidt door de ongerepte natuur met het uitzicht op de Linth vallei.  
De rondwandeling begint bij het bergstation van de Aeugstenbahn (Ennenda) bij Bären-
boden met een weids panoramisch uitzicht over het zuidelijke Glarnerland. Een korte, 
steile klim leidt naar de berghut Aeugstenhütte. Met een beetje geluk en een verrekijker 
kunnen gemzen en steenbokken onder de grijze rotswand tot aan de Schilt worden ge-
observeerd. 
 
Lengte   4 km    Wandeltijd  1 h 40 min  
Stijging  350 m    Daling   350 m 
  
 
 

Wandelvoorstellen Glarus Nord 
 

 
 Hirzli Rundweg 
     

Deze tocht leidt naar de meest lonende berg van het Glarus Unterland. Het panorama en het 
uitzicht op de Linth vlakte, het Meer van Zürich en het Walenmeer zijn overweldigend. Het 
startpunt voor de wandeling is het bergstation van de kabelbaan Niederurnen-Morgenholz. 
Op de steile helling volgen we gedeeltelijk de Niederurner Skulpturenweg. De originele hou-
ten figuren maken de beklimming gevarieerd. De Robinson speeltuin op de afdaling naar 
Mettmen met blokhut, open haard en kabelbaan compenseert de kinderen voor de inspan-
ning. Dorst en honger kunnen ook goedkoop worden bevredigd in het Hirzli Restaurant. 
 
Lengte   7 km    Wandeltijd  3h 15 min  
Stijging  680 m    Daling   680 m 
 

 
  Ahornenweg 
 

De familievriendelijke rondwandeling met unieke uitzichten leidt door pittoreske sparrenbos-
sen en weelderige weilanden. Van het Niederseewald tot de Lochberg leidt het licht oplo-
pende pad langs de bergboerderijen naar de Näfelserberg. Door het bos naar Alp Enziunen. 
Na de alpenweide stijg je op naar Sööli Stäfeli. Geneit op de weg terug naar het Restaurant 
Obersee van mooie weilanden en een prachtig uitzicht. 
  
Lengte   10 km    Wandeltijd  3 h 30 min 
Stijging  600 m    Daling   600 m 
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  Schabziger Höhenweg 
 

Het thema- en avonturenparcours verklaart de geschiedenis van de waarschijnlijk beroemd-
ste "Glarner", de Schabziger, een kruidenkaas, op tien stations. U bereikt het startpunt Ha-
bergschwänd met de stoeltjeslift van Filzbach. De klim van een half uur leidt naar de beleve-
nis-kaasmakerij op de Mittlere Nüenalp. U wordt naar het noorden toe beloond met een uniek 
uitzicht en verse producten van de boerderij. Na het Adamsloch, op 1.431 m het hoogste 
punt, volgt de afdaling naar de Sattelboden. Een zacht aflopend pad leidt naar Mullerenberg. 
Voor de terugweg naar Mollis is er een taxidienst (079 283 77 77) en van daaruit met de 
postbus terug naar Filzbach.  
 
Lengte   9 km    Wandeltijd  3 h 05 min  
Stijging  280 m    Daling   1 100 m 
 
 

Wandelvoorstellen Glarus Süd 
 
  Panoramaweg Braunwald 
 

Het panoramische parcours in Braunwald biedt een unieke wandelervaring, waarbij u het 
hoge alpengebergte-panorama nooit uit het oog verliest. Vanaf de Grotzenbüel leidt het licht 
oplopende pad in ongeveer 75 min via Kneugrat en Seblengrat naar het Gumen met een 
prachtig uitzicht op de Oberblegisee en de Glarusalpen. Via Ortstockhaus leidt het pad licht 
bergafwaarts terug naar Grotzenbüel. Of het nu gaat om een van de bergrestaurants, een 
barbecue bij een van de vuurplaatsen of een omweg naar het sprookjesachtige koninkrijk 
van de Zwerg Bartli, de panoramawandeling nodigt uit om op verschillende punten te vertoe-
ven. 
 
Lengte   9 km    Wandeltijd  2 h 55 min  
Stijging  500 m    Daling   500 m 
 

 
 Chärpfbrugg Rundwanderweg 
 

Deze wandeling in het oudste wildreservaat van Europa leidt naar de 50 meter brede 
Kärpfbrücke en terug naar Mettmen. De wandeling begint bij het bergstation van de kabel-
baan Kies (Schwanden) - Mettmen langs het stuwmeer Garicht naar de Kärpf-brug. De na-
tuurlijke brug werd gevormd door de ondergrondse loop van de Niederenbach.  
 
Tip: De wandeling kan worden uitgebreid naar de Leglerhütte, een gezellige en moderne 
SAC-hut, die liefdevol wordt beheerd en biedt fijn, zelfgemaakt eten. 
 
Lengte   9 km    Wandeltijd  2 h 55 min  
Stijging  480 m    Daling   480 m 
 

 
  Elm Höhenweg 
 

De reis gaat met de bus  van Elm (kabelbaanstation) naar Obererbs. De wandeling heeft 
kleine hoogteverschillen, leidt op een hoogte van ongeveer 1600 m van Obererbs naar 
Ämpächli en is erg populair bij gezinnen en senioren. De wandeling biedt een fantastisch pa-
norama. Met een beetje geluk zijn er ook marmotten te zien. Een kinderparadijs of een wan-
deling door het reuzen bos (Riesenwald) wacht op u bij het restaurant Empächli. Plezier voor 
jong en oud rond de legende van het Martinsloch. Wandeltijd ca. 90 min. Voor de afdaling 
van Ämpächli naar Elm kunt u kiezen uit een gondellift, Trottinetts of Mountaincarts.  
 
Afstand      6 km   Wandeltijd  1 h 40 min  
Stijging  150 m    Daling   380 m 
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  Schiben Rundweg 
 

Deze rondwandeling leidt door de talrijke verspreide nederzettingen op de Weissenberge bo-
ven Matt, het zonneterras van het Glarnerland. Het startpunt (bergstation) is gemakkelijk te 
bereiken vanaf Matt met de kabelbaan. Het pad leidt via Engisboden naar Stiegerberg en te-
rug naar Matt. De wandeling is ideaal voor gezinnen. Er zijn verschillende barbecueplaatsen 
langs de weg en in de twee gezellige bergherbergen kunt u zich laten verwennen met 
Glarner-specialiteiten. 
 
Afstand      5 km   Wandeltijd  1 h 30 min  
Stijging  170 m    Daling   580 m 
  

 
        Braunwald - Oberblegisee - Brunnenberg - Luchsingen 

De wandeling biedt een fantastisch uitzicht op de bergwereld van Glarus. Uitgangspunt is het 
bergstation van het kabelspoor Linthal - Braunwald. Na een eerste paar minuten op harde en 
grindoppervlakken bereiken we Braunwaldalp met de splitsing naar het Bächital. Smalle wei-
depaden leiden van het bergrestaurant Bächialp naar het Oberblegi-meer. De afdaling ver-
loopt over brede grindpaden en van Brunnenberg over bospaden naar Luchsingen. 

Afstand    12 km   Wandeltijd  4 h 10 min  
Stijging  440 m    Daling   1 100 m  
 
Text © SchweizMobil 
 
 

Signalering van wandelpaden 
 

Wandelpaden 
  Gele wegwijzers                   Richtingspijlen                       Diamanten 

 
 
 
 
 
 
Bergwandelpad 
Gele wegwijzers met witte - rode - witte markeringen 

 
 
 
 
 
 
 

Alpenwandelpad 
Blauwe wegwijzer met witte - blauwe - witte markeringen  
 
 

 
 
          
 

           Pictures: www.schweizer-wanderwege.ch 
 

 
 
 

Wandelkaarten zijn te leen bij de receptie 
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Plaatsen van interesse 
 
Naturzentrum Glarus 

Het Glarus Natuurcentrum biedt illustratief materiaal en in-
formatiestations over alle aspecten van de natuur in het kan-
ton Glarus. Geeft informatie over alle natuurthema's in het 
kanton Glarus en biedt mogelijkheden om de natuur te bele-
ven. Het Natuurcentrum herbergt het Glarus Bezoekerscen-
trum van het UNESCO-werelderfgoedgebied Tectonic Arena 
Sardona. 
Naturzentrum Glarus 
Bahnhof, 8750 Glarus   
Tel. 055 622 21 82   
www.naturzentrumglarnerland.ch 
Openingstijden DI – VR 14 – 17.30 Uur  /  ZA 10 – 12 Uur 

              
 

Kunsthaus Glarus 
 

Het Kunsthaus Glarus biedt een platform voor de presenta-
tie van Zwitserse en internationale hedendaagse kunst en 
de collecties van de Glarus Art Society. Naast tijdelijke ten-
toonstellingen worden ook werken uit de collecties van de 
Glarner Kunstverein op selectieve basis getoond.  
 
Kunsthaus Glarus 
Im Volksgarten 
8750 Glarus 
Tel. 055 640 25 35 
www.kunsthausglarus.ch 
Openingstijden DI – ZO 12 – 18 Uur 

 
Anna Göldi Museum 
 

Het museum toont de geschiedenis en het tragische lot van 
de dienstmaagd Anna Göldi, die in 1782 door het zwaard 
werd geëxecuteerd na een uitspraak van de rechterlijke 
macht van Glarus als "laatste heks van Europa".  
 
 

Anna Göldi Museum 
Fabrikstrasse 9 
8755 Ennenda 
Tel. 055 650 13 54 
www.annagoeldimuseum.ch 
Openingstijden  April – Okt.  MI – ZO  13.30 – 18.00 Uur 
 

 
 

Museum des Landes Glarus (Freulerpalast) 
 

Het museum toont verschillende aspecten van de geschiede-
nis van Glarus, zoals het textielmuseum, het militaire mu-
seum, het sportmuseum en het residentiële museum. 
 
Freulerpalast 
Im Dorf 19 
8752 Näfels 
Tel. 055 612 13 78 
www.freulerpalast.ch 
Openingstijden April – Nov. 10 – 12 Uur  und 14 – 17 Uur                                           

                              ZA / ZO              10 – 17 Uur    
                              Maandag gesloten 
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Schoggi-Erlebnis 
 

Krijg inzicht in de exotische wereld van cacao en leer over de 
oorsprong van chocolade bij Chocolatier Läderach. Bezoeken 
mogelijk met en zonder gids.  
  
 
Schoggi-Erlebnis  
Grabenstrasse 6 
8865 Bilten 
Tel. 055 645 77 80 (Führungen) 
www.schoggi-erlebnis.ch 
Openingstijden   MA – VR  10 – 18 Uur  ZA 9 – 17 Uur 
 

 
Mineralquellen Elm 
 

Van de bron tot in de fles. De migratie van het water duurt 
acht jaar door het gesteente voordat het uit de bron tevoor-
schijn komt. Tijdens de tour van de bron naar de krachtige 
vulmachine, ervaar je de verschillende stappen van de mo-
derne mineraalwaterproductie zoals Elmer Citro.   
Mineralquelle Elm 
Wiese 8767 Elm 
Tel. 058 434 44 00 
www.elmercitro.ch 

Openingstijden   MA – DO   8 – 11 Uur     13.30 – 14.30 Uur 
   VR        8 – 11 Uur   

 

 
Landesplattenberg Engi 
 

De winning en verwerking van leisteen heeft het leven be-
paald in het Sernftal vanaf de 16e tot midden 20e eeuw. De 
geschiedenis wordt o.a. in de mijn door middel van een dia-
show getoond. Laat u  betoveren door indrukwekkende grot-
ten, mijnschachten en versteningen. Alle gegevens over de  
rondleidingen vindt u onder 
www.landesplattenberg.ch. Groepen na afspraak. 
 

Landesplattenberg Engi  
Sernftalstrasse 109 
8765 Engi 
Telefon 055 642 55 55  

 
 
Glarner Schabziger (GESKA Strooikaas) 
 

Bezoek de wieg van GESKA Strooikaas in de enige zigerfa-
briek ter wereld. Dompel jezelf onder in de geheimen van de 
productie van Strooikaas. Zie ook "Culinaire Glarnerland". 
Rondleidingen voor groepen van 15 personen en meer op af-
spraak. 
  
Geska AG 
Glarner Schabziger 
Ygrubenstrasse 14 
8750 Glarus                                                                   
Tel.  055 645 21 21                                                       
www.geska.ch 
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Grüezi-weg naar het bosrestaurant Uschenriet 
 

De „Grüezi-weg“ gaat vanaf Station Glarus naar Ennetbühls, 
Ennetrössligen en langs drogesteenmuren, met mooi uitzicht 
op Glarus, naar het bosrestaurant Uschenriet. Geniet u in het 
gemoedelijke restaurant van de regionale keuken terwijl de 
kinderen zich op de speelplaats vermaken. 
           
Uschenrietstrasse  
CH – 8755 Ennenda 
Tel.  0041 55 644 15 55 
www.uschenriet.ch 
Openingstijden    DI – ZA 10:30-22:00 
            ZO   10:30-18:00 

 
 
Bäckereimuseum 
 

Het bakkerijmuseum toont apparatuur voor bakkerij, banket-
bakkersuitrustingen en zoetwaren, evenals ongeveer 100 
paashaasvormen en gereedschappen voor het oogsten van 
graan. Daarnaast worden drie originele oldtimers van het 
merk Dodge uit het jaar 1899 - 1924 tentoongesteld. 
  
Bäckereimuseum 
Reckplatzstrasse 21 
8717 Benken 
Tel. 055 293 50 93 
www.baeckereimuseum.ch 
Openingstijden       DI – ZA    8.15 – 22 Uur  
         ZO           8.15 – 19 Uur  

 
Knies Kinderzoo 

 
Ton-zware aziatische olifanten, nieuwsgierige Afrikaanse 
dwerggeiten en wendbare doodshoofdaapjes staan garant 
voor indrukwekkende ervaringen. Een ritje op een pony? Of 
voor de dappersten zelfs op de rug van een olifant? Het pira-
tenschip en de avonturenspeeltuin bieden ook veel plezier. 
 
Knies Kinderzoo 
Oberseestrasse 36 
CH-8640 Rapperswil  
Tel.  055 220 67 60 
www.knieskinderzoo.ch 
Openingstijden   MA – ZO     9 – 18 Uur 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Conzept and layout Ernst Schreiber – Pictures: ZKGL, zvg GESKA AG, zvg Ramseier Suisse AG, Ernst Schreiber,  
Verband Schweizer Wanderwege – Text: ZKGL, GESKA AG, Ramseier Suisse AG, © SchweizMobil, Ernst Schreiber 

Translation Henk van den Akker 
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Culinair Glarnerland 
 
Het Glarnerland is rijk aan culinaire hoogstandjes. Of het nu gaat om milde of pittige alpen-
kaas; de Kalberwurst, een witte kalfsvleesworst of als dessert de legendarische Glarner paté, 
in de volksmond bekend als "Öpfelbeggeli", verdienen ze allemaal om geproefd te worden. 
Daarbij een biertje van de lokale brouwerij Adler. 
 
 
Glarner Schabziger 
 
Het bekendste product is ongetwijfeld de Glarus Schabziger, een magere kaas gekruid met 
hoornklaver. Het is al meer dan 1000 jaar bekend en al in 1463 keurden de burgers van Gla-
rus een wet goed die alle Ziger-fabrikanten verplichtte hun producten te produceren volgens 
kwaliteitsspecificaties en te markeren met een stempel van oorsprong. Het eerste geregi-
streerde handelsmerk was geboren. De vetvrije Schabzieger is verkrijgbaar als "Stöggli" of 
als ZIBU, een kant-en-klare pasta, als spread. De "Stöggli" wordt met een fijne rasp geraspt 
en kan als "spice" worden gebruikt om een grote verscheidenheid aan gerechten op smaak te 
brengen. Bijzonder populair is de "Zigerbrüüt" een stuk brood bedekt met ZIBU, versierd met 
verschillende vruchten. De "Ziger-Höreli", pasta op smaak gebracht met Ziger, is een popu-
lair hoofdgerecht. Jaarlijks wordt 30 ton strooikaas geproduceerd.   

 
 
 
 
 
 

   Zigerstöggli                ZIBU          Zigerbrüüt 
 
 
Alpkäse 
 
Gezonde dieren, schone lucht en duurzaam gebruik zorgen ervoor dat meer dan honderd 
verschillende kruiden en grassen gedijen op de alpenweiden. Deze rijke vegetatie bevat veel 
gezonde voedingsstoffen, die de grazende koeien met het voer opnemen en zo in de melk 
komen. De verse, smaakvolle rauwe melk wordt nog steeds koe-warm verwerkt op de alp tot 
kaas. Alleen kaas van alpenmelk mag het predikaat alpenkaas dragen!!! 

Waarom alpenkaas? 

Verschillende studies tonen aan dat alpiene kaas hogere gehaltes aan 
omega-3-vetzuren bevat dan berg- of dalkaas. Alpenkaas is dus een 
echte toegevoegde waarde in een evenwichtige voeding! Jonge 
alpenkaas is mild, maar wordt met de leeftijd pittiger. 

Vraag naar Glarner Alpkäse en geniet van een stukje natuur.  

  
 
Kalberwurst 
 
Op tijd voor de Glarus Landsgemeinde, wanneer de kiezers in het eerste weekend van mei 
bijeenkomen om te discussiëren en te stemmen over politieke en materiële zaken op de 
Landsgemeindeplatz in Glarus, is het tijd voor Kalberwurst.  

De Glarner Kalberwurst is een witte gekookte worst van kalfs-
vlees, spek, melk, ei, wit brood en kruiden. De worst wordt 
geserveerd met een witte uiensaus, aardappelpuree, ge-
droogde pruimen en het Landsgemeindemenu is klaar.    In 
veel restaurants is de kalberwurst het hele jaar door verkrijg-
baar en ook in elke slagerij te koop. Van de grill smaakt het 
net zo goed.         

 
 
 



 

 15 

Cervelat, de Zwitserse nationale worst 
 
Cervelat, de worst gemaakt van rundvlees, varkensvlees en spek, wordt gekookt op onge-
veer 70 °C en is waarschijnlijk de meest gegeten worst in Zwitserland. Gegrild op een houten 
spies in de openlucht, thuis gegrild, als een worstsalade op een vinegrette, koud uit uw rug-
zak op een wandeling (met of zonder mosterd), gevuld met kaas en gewikkeld in spek en 
vervolgens gebakken (in de volksmond bekend als "worker cordon bleu")  of gesneden of in 
blokjes gesneden in een portie pasta.  
 
              
 

 
  
 

 Die geen cervelat heeft gegeten,  
      waren niet in Zwitserland 

 

 
 
 
 
 
Glarner Pastete 
 

De Glarner paté, in de volksmond ook wel Öpfelbeggli genoemd, is een 
bladerdeeg dat voor de helft met pruim en voor de helft met amandelen 
is gevuld.                                         

De kleinere versies zijn meestal gevuld met amandel-
vulling (süsses Beggeli) of met pruimenvulling (suurs 
Beggeli) Ze zijn verkrijgbaar in elke bakkerij.  
  

       
Gössi Glace  
 

Niet met zo'n lange traditie als de Schabziger, maar niet minder bekend in 
het Glarnerland, heeft de Gössi ijs zich in enkele jaren ontwikkeld van een 
insidertip tot een verkoophit. Gössi glacé is gemaakt van pure bergmelk en 
room van Glarus koeien en is verkrijgbaar in vele smaken. Een delicatesse 
die je moet hebben geprobeerd. 
   

  
Brauerei Adler 
 

Als familiebedrijf sinds 1828 worden in Schwanden in het kanton Gla-
rus de beste bieren gebrouwen. Of het nu gaat om lichte, donkere of 
seizoensgebonden speciaalbieren, ze hebben allemaal één ding ge-
meen: ze smaken heerlijk en zijn een must. Overigens, als u in het 
restaurant tapbier bestelt, kunt u het beste vragen om "eine Stange" 
(3 dl), "ein grosses" of "ein Kübel" (4 dl). 
 

 
Glarner Souvenir 
 

Typische souvenirs uit het Glarnerland zijn, naast de culinaire specia-
liteiten, bekers, foulard, badhanddoeken of servetten met het typi-
sche Glarner-motief dat herinnert aan de hoogtijdagen van de 
Glarner textielindustrie.  
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           Camping Vorauen 
 

 
1  Receptie / Kiosk   7   Afval     
2  Toiletten / Douches  8   Wasmachine    
3  Gehandicapten WC (Euro Key) 9   Defibrillator      
4  Chemische WC   10 Gemeeschappelike Grill    
5  Afvalwater    11 Kinderspeedplaats 
6  Informatiebord   12 Robidog 
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