
Op vakantie in Duitsland en Noord-Tirol 

Rond Garmisch-Partenkirchen en het Ausserferngebied 
 

Relatief veel Nederlanders zijn 's zomers en 's winters te vinden in het Ausserferngebied, het 

noordelijkste stukje Tirol (Oostenrijk). Sfeervolle dorpjes, imposante bergen, meren (’s 

winters talloze ski-, langlauf-) en wandelmogelijkheden en niet eens zo ver van Nederland.  

Op spoorweggebied is de Ausserfern aantrekkelijk, maar minder spectaculair dan 

bijvoorbeeld de Harz of het Zwarte Woud. Toch valt er op dit gebied genoeg te beleven, zoals 

een rit met de Zugspitzbahn of een reisje over de Ausserfernbahn (Garmisch-Partenkirchen - 

Reutte - Kempten). Ook een treinreis naar Innsbruck via Mittenwald is een absolute aanrader. 

De uitzichten tussen Seefeld en Innsbruck zijn ronduit schitterend en het station van 

Innsbruck is ook de moeite waard. 

 

Hoofdlijnen 

-Garmisch-Partenkirchen - München, 

-Kempten - Ulm, 

-Kempten - München, 

-Kempten - Lindau. 

Nebenbahnen (met reizigersvervoer) 

-Garmisch-Partenkirchen - Mittenwald - (grens met Oostenrijk) - Scharnitz - Seefeld - 

Innsbruck Hbf (ook goederenverkeer, tussen Vils en Garmisch), 

-Garmisch-Partenkirchen - grens - Reutte - Schönbichl - grens - Kempten) goederenverkeer 

tussen Vils en Garmisch), 

-Garmisch-Partenkirchen (station Zugspitzbahn) - Zugspitzplatt (exploitatie door Bayrische 

Zugspitzbahn Bergbahn, alleen reizigersverkeer), 

-Murnau - Oberammergau (alleen reizigersverkeer), 

-Biessenhofen - Füssen (alleen reizigersverkeer). 

 

Spoorzoeken 

Het heeft weinig gescheeld of er waren heel wat lijnen gesloten, zoals Murnau - 

Oberammergau en de gehele Ausserfernbahn. Gelukkig is dit niet gebeurd. In de nabije 

omgeving zijn er dan ook geen lijnen die recentelijk zijn opgeheven of afgebroken. Wie toch 

de spoorzoekkriebels krijgt, moet er een flinke afstand voor afleggen: 

-Kempten – Isny en Isny – Leutkirch (ten dele fietspad, met diverse haltegebouwtjes), 

-Kaufbeuren - Schongau (ten dele fietspad), 

-Marktoberdorf - Lechbruck (fietspad). 

Spoorzoeken/museumlijn 
In Oostenrijk kan de smalspoorlijn Bregenz - Bezau worden gevolgd, die op een klein stukje 

na geheel is opgebroken. Op het reststuk (Bezau - Schwarzenberg) wordt een stoomtreindienst 

geëxploiteerd.  

 

Op deze website (Railromantiek): 

 

Ausserfernbahn (1):  
met een beschrijving van de lijn plus toeristische links. Klik hier. 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_M%C3%BCnchen%E2%80%93Garmisch-Partenkirchen
http://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Neu-Ulm%E2%80%93Kempten
http://de.wikipedia.org/wiki/Allg%C3%A4ubahn_%28Bayern%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Allg%C3%A4ubahn_%28Bayern%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Mittenwaldbahn
http://de.wikipedia.org/wiki/Mittenwaldbahn
http://de.wikipedia.org/wiki/Au%C3%9Ferfernbahn
http://de.wikipedia.org/wiki/Bayerische_Zugspitzbahn
http://zugspitze.de/de/sommer
http://zugspitze.de/de/sommer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Spoorlijn_Murnau_-_Oberammergau
http://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Biessenhofen%E2%80%93F%C3%BCssen
http://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Kempten%E2%80%93Isny
http://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Leutkirch%E2%80%93Isny
http://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Kaufbeuren%E2%80%93Schongau
http://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Marktoberdorf%E2%80%93Lechbruck
http://de.wikipedia.org/wiki/Bregenzerwaldbahn
http://www.waelderbaehnle.at/
http://www.railromantiek.nl/p-db-ausserfern-1.htm


Ausserfernbahn (2):  

met een stukje geschiedenis en een opsomming van de mooiste fotopunten. Klik hier. 

 

De Karwendelbahn (tussen Garmisch-Partenkirchen en Innsbruck - Oostenrijk) 

Een echte berglijn met mooie fotopunten en afwisselend materieel in een prachtige omgeving.  

Klik hier. 

Terug naar het overzicht van vakantiebestemmingen 

http://www.railromantiek.nl/p-db-ausserfern-2.htm
http://www.railromantiek.nl/p-db-karwendel-1.htm
http://www.railromantiek.nl/p-links-vak-overzicht.htm

