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1. Parkeerplaats N 47 58.020 • E 06 57.511    6. Uitzichtpunt Grand Ventron N 47 57.569 • E 06 55.527
2. Smal pad rechtsaf N 47 57.891 • E 06 57.388   7. Top Chat Sauvage N 47 56.744 • E 06 55.227 
3. Smal pad omhoog N 47 57.914 • E 06 57.162   8. Schuilhut Winterges N 47 56.338 • E 06 55.286
4. Informatiebord N 47 58.180 • E 06 56.554   9. Place du Bourbachweiler N 47 56.597 • E 06 55.893 
5. Y-splitsing N 47 58.290 • E 06 56.032  10. Asfaltweg N 47 56.848 • E 06 57.140 

GPS-COöRDINATEN WANDELING 1 - WILDENSTEIN - NAAR DE HOOGSTE TOPPEN VAN DE VOGEZEN
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WILDENSTEIN

naar de hoogste toppen van de vogezen

er naar toe
Het startpunt ligt zo’n 25 km 
ten zuidoosten van Gérard-
mer. Volg vanaf Gérardmer 
de borden naar La Bresse. 
Volg vanaf daar de D34 
richting La Slucht. Na circa 4 
km neem je de afslag naar 
Wildenstein (rechts). Je pas-
seert de Col de Bramont en 
komt dan door Wildenstein. 
Net na het dorp parkeer 
je je auto op de parkeer-
plaats rechts van de weg, 
bij een brug en sportvelden. 
Wildenstein is ook per bus 
bereikbaar.

Waarom?
Tijdens deze wandeling loop je naar een paar van de hoogste toppen van de Vogezen, 
de Grand Ventron, de Petit Ventron en de Chat Sauvage. Je begint met een flinke klim 
van 700 meter om bovenop de bergrug te komen. Daar volg je een stuk van de GR531, 
een van de langeafstandspaden die de Vogezen doorkruisen. Onderweg zie je o.a.  
watervalletjes, oude bomen en allerlei planten die gedijen in deze schaduwrijke om-
geving. De top van de Grand Ventron is een grasvlakte en op heldere dagen kun je 
kilometers ver kijken, in alle richtingen. Voor de terugweg daal je weer af langs goed 
gemarkeerde paden. Het laatste stuk loopt langs een (meestal afgesloten) asfaltweg pal 
langs het stuwmeer. Jammer genoeg mag je hier niet zwemmen, maar je kunt wel volop 
genieten van het uitzicht over het water. En na al dat klimmen en dalen is het geen 
straf om even ‘vlak’ te kunnen doorstappen. 

AFSTAND:  15,6 km
DUUR:  5,5 uur
TYPE: rondwandeling
ZWAARTE:  3 (afstand, klimmen)
LAAGSTE PUNT:  551m, HOOGSTE PUNT: 1203m
KAART:   IGN 3619 OT
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Wildenstein

Le Grand Ventron

Tête du Chat Sauvage

Vörder Bockloch

Le Petit Ventron

Hinter Bockloch

Col du Bockloch
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De WanDeling
Loop vanaf de parkeerplaats (gps1) naar de brug en steek de rivier La Thur over.  
De weg buigt naar links. Na 100 meter passeer je een brug. Direct daarna ga je rechtsaf 
een smal pad (gps2) op, richting Cascades du Bockloch. 
Volg het smalle pad, je loopt lang de waterval en een smalle wandelbrug. De route  
is hier gemarkeerd met blauwe kruizen. Volg het pad langs de markering omhoog en 
negeer zijpaden. Je komt op een breder steenslagpad en gaat linksaf, over een brug.  
Na 50 meter stuurt de markering je rechtsaf, een smal pad omhoog (gps3) in. 
Je loopt verder omhoog en gaat op een volgende steenslagweg rechtsaf, richting Col 
du Bockloch. Negeer zijpaden en volg het brede steenslagpad omhoog. Verderop is het 
pad gemarkeerd met blauwe driehoeken. Ter hoogte van een schuilhut en een informa-
tiebord (gps4) neem je het gemarkeerde pad dat links van het informatiebord loopt. 
Op een splitsing met een breed pad (rode driehoeken als markering) ga je rechtsaf  
omhoog, richting Col du Bockloch. Je komt uit bij een Y-splitsing (gps5) met een  
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informatiebord en ziet hier markering van de GR531 (blauwe rechthoek). 
Hier houd je links aan, richting Chaume de Ventron. Ook dit pad blijft stijgen. Ver-
derop daalt het even en slingert dan boven over de bergrug. Na geruime tijd kom 
je uit op een hoogvlakte met een uitzichtpunt (gps6). Dit is de top van de Grand 
Ventron (1203 m). 
Houd bij de wegwijzer links aan, richting Col d’Oderen, en volg ook hier de blauwe 
rechthoeken (op de palen van het hek). Het pad loopt door het veld en daalt. Af en 
toe loop je door een stukje bos. Volg de markering richting Petit Ventron. Het pad 
stijgt even en daalt dan weer, richting Col d’Oderen. Negeer zijpaden en volg de 
markering. Het pad stijgt weer en loopt langs de helling. Je komt op de top van de 
Chat Sauvage (1153 m) (gps7). 
Houd hier rechts aan en volg de markering richting Winterges. Het pad begint te 
dalen en loopt verderop steil naar beneden. Je wandelt langs een open veld en komt 
kort daarna via een slingerend pad uit bij een schuilhut (gps8). 
Hier ga je linksaf en volgt nog even de blauwe markering. Na 60 meter houd je op 
een splitsing van paden links aan, richting Wildenstein. Je verlaat hier de blauwe 
markering van de GR531 en volgt vanaf hier de gele stippen. Negeer zijpaden en volg 
de stippen. Je daalt af naar een breder pad. Hier ga je rechtsaf, langs de gele stippen. 
Even verder stuurt de markering je rechtsaf een smal pad op. Je daalt verder af en 
negeert zijpaden. Na verloop van tijd ga je op een brede steenslagweg linksaf (gele 
stippen) en na 100 meter ga je weer rechtsaf een smal pad op. Je komt uit op een 
splitsing met een bredere steenslagweg, bij de Place du Bourbachweiler (gps9). 
Ga rechtsaf en volg de gele stippen. De steenslagweg slingert naar beneden. Negeer 
zijwegen en volg de markering. Blijf de steenslagweg volgen tot je uitkomt op een 
asfaltweg (gps10) bij het stuwmeer. 
Hier ga je linksaf. Deze weg volg je ruim 2 km. Negeer alle zijpaden en loop door tot 
je via de brug de rivier La Thur weer passeert. Je bent dan terug op de parkeerplaats 
(gps1) waar je auto staat.
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