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Damüls
Het dorp met de 
meeste sneeuw

Helemaal in het westen van Oostenrijk, op 
de grens met Zwitserland, Duitsland en 
Liechtenstein, ligt Damüls. Een dorp met een 
knus skigebied, waar altijd sneeuw ligt. En 
een kerkje om bij weg te dromen. ‘Wilkom-
men in das schneereichste Dorf der Welt.’

Tekst en fotografie: Bas van Oort
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‘Ik haal jullie wel even van het station in Bludenz’, had Pascal 
Keiser al laten weten. ‘Vanaf daar is het ongeveer een half uur-
tje rijden.’ Herr Keiser is Geschäftsführer van de plaatselijke 
VVV, en houdt woord. Als we ’s ochtends het perron af lopen, 
staat hij al te wachten op de parkeerplaats. Leunend tegen zijn 
auto, in het zonnetje. ‘Goede reis gehad jongens?’
Een uitstekende reis, vertelt reisgenoot Robert-Jan uitgeslapen. 
‘Met de nachttrein vanuit Utrecht. Gisteravond om half negen 
stapten we in. Biertje gedronken, prima geslapen, en vanoch-
tend wakker gemaakt met koffie en een croissantje. Kunnen 
we straks meteen de piste al op?’ Pascal lacht. ‘Jullie hebben 
geluk. Er ligt meer dan drie meter sneeuw op dit moment, al is 
dat geen uitzondering hier. Maar ook het weer blijft perfect de 
hele week.’ Op weg naar Damüls, slingerend omhoog, vertelt 
Pascal enthousiast verder. Dat het dorp, dat komend jaar haar 
700ste verjaardag viert, nog niet eens zo heel lang bij Oosten-
rijk hoort. Een paar honderd jaar pas. Daarvoor hoorde het bij 
het Zwitserse Wallis. ‘En kijk hoe schitterend het hier is’, zegt 
hij bijna verliefd. ‘De Bodensee vlakbij. Mooie, rustige skige-
bieden. En altijd sneeuw.’ Dat moet hij nu maar eens uitleggen, 
die titel schneereichste Dorf der Welt. Hoe komt een klein dorp 
in Vorarlberg aan zo’n grote eer? Pascal wil het best vertellen, 
maar eerst wijst hij naar buiten. Aan het einde van een wat la-
gere bergkam staat een verzameling huizen. Erbovenuit torent 
een roomwit kerkje, uitkijkend over het dorp en het dal. 
‘We zijn er.’
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+ Sneeuwzeker
+ Geen wachttijden bij de liften
+ Rust
+ Familiegebied

– Weinig après-ski
– Klein skigebied

InformatIe
Damüls-Faschina Tourismus
6884 Damüls 138, Oostenrijk
Tel.: 0043 – 5510 620
www.damuels.at

Hoe kom je er?
Wij gingen met de nachttrein, een uitermate re-
laxte manier om in Oostenrijk te komen. Vertrek 
om half negen ’s avonds in Utrecht, aankomst 
twaalf uur later in Bludenz. Eén (of twee) keer 
overstappen. Voor prijzen en meer informatie: 
www.citynightline.nl
Damüls ligt op 850 km vanaf Utrecht.

Slapen
Deden wij in Alpenhotel Mittagspitze****. 2-pk 
va. € 86,-, inclusief ontbijt. Ook eten kan er 
prima. Het hotel ligt op zo’n 10 min. lopen van de 
Uga-lift en skischool. Met de gratis bus ben je er 
in een paar minuten. Skiën kan ook; het hotel ligt 
vrijwel  direct aan de piste (Abfahrt Grüsch).

Kaas, worst en schnapps
Veel meer dan een paar straten is Damüls niet. Een dorp 
met slechts een handvol inwoners en toeristen. Waar heel 
Oostenrijk schreeuwt dat het gemütlich is, straalt Damüls 
die rust meteen uit. Een goed verborgen geheim, ergens 
weggestopt in een hoekje van het land. Met een wekelijkse 
boerenmarkt op vrijdag, met kaas, worst en Schnapps. Wat 
niet veel meer betekent dan dat er drie kraampjes langs de 
kant van de weg staan: één met kaas, één met worst, en één 
met Schnapps. Met berggeiten en gemzen die je, als je 
goed kijkt, aan de overkant over steile richels kunt zien 
trippelen. En met een skigebied dat al net zo knus is als het 
dorp zelf. Tot een paar jaar geleden had het slechts een 
kilometer of veertig aan afdalingen. Maar sinds 2010 is het 
gebied verbonden met Mellau, waardoor het aantal kilo-
meters aan pistes bijna verdrievoudigd is. 

Gebied voor beGinners
Toch is het gebied vooral geschikt voor beginners. 110 
 kilometer aan afdalingen kun je tegenwoordig maken. 
 Variërend van blauwe pistes tot zwarte, dat wel, maar de 
nadruk ligt echt bij blauw en rood. De pistebully’s doen hun 
werk elke avond uitstekend, waardoor de sneeuwconditie 
vaak optimaal is. En de pistes zijn vaak al net zo rustig als 
het dorp. Alleen onderaan de Uga-lift staat soms iets wat op 
een rij lijkt. Maar dat is dan ook het belangrijkste punt om 
het gebied in te gaan, én het verzamelpunt van de enige 
skischool van Damüls. Die Uga-lift speelt ook eind van de 
middag nog een belangrijke rol. Met bovenaan de Uga-Alp, 
een bergrestaurant met groot terras, en onderaan nog wat 
terrassen, bars, restaurants en cafés. En één disco, die 
 alleen in het weekend wat plaatselijk bevolkt is.

naar de wildGunten
Voordeel van gebrek aan veel après-ski mogelijkheden: het 
opstaan gaat net zo fris als de berglucht buiten. Als we om 
half acht aan het ontbijt zitten, ligt het weerbericht voor Vo-
rarlberg al op tafel te wachten. ‘De wolken zijn vandaag zó 
mooi, dat ze niet te zien zijn.’ Een stukje Oostenrijkse hu-
mor. Al snel volgt een sms van Pascal: ‘Zal ik vandaag mee 
gaan skiën? Kan ik mooi het gebied laten zien. Bovendien: 
ik ben jullie nog een verhaal schuldig.’
Een klein uurtje later vouwt hij zijn pistekaartje uit zijn jas-
zak en laat zien wat hij vandaag van plan is. Eerst richting 
Mellau, met uiteraard de Uga-lift. Dan aan de andere kant 
naar de Hohe Wacht om via de Gipfelbahn uit te komen bij 
de Wildgunten, die ons naar de gelijknamige top leidt. Vra-
gend kijk ik op. Het zal toch niet zo zijn dat ik al verdwaald 
ben voor we de eerste lift zijn ingestapt? ‘Maak je niet druk 
joh’, zegt Robert-Jan. ‘Volgens mij hebben we dit gister ook 
al gedaan, maar dan zonder kaartje.’ Ook Pascal lacht. ‘Ja, 
je moet wel heel erg je best doen wil je in Damüls verdwa-
len. Voordeel van een klein gebied.’
Vier afdalingen later zitten we in de stoeltjeslift naar de 
Wildgunten, op weg naar 1700 meter hoogte, aan de kant 
van Mellau. ‘Moest jij ons niet nog iets vertellen Pascal?’, 
opper ik. ‘Waar komt nou al die sneeuw vandaan?’

beGin van de alpen
Als we de lift uit glijden, stuurt Pascal ons naar rechts. 
‘Kijk.’ Hij plant zijn skistokken stevig in de sneeuw en 
houdt een meteorologisch verhaal. Met weidse armgebaren. 
‘We staan hier helemaal aan het begin van de Alpen. Eigen-
lijk op een van de eerste bergen. Zie je de Bodensee liggen 
daar?’ Dan vertelt hij verder. Over wind uit het noordwes-
ten. Over luchtdruk en wolkvorming. Wat dat doet met het 
weer en hoe dat zich verhoudt tot de sneeuw. Hij gooit er 
nog wat termen in, wijst een paar keer en kijkt ons tevreden 
aan. Conclusie: sinds 2006 heeft Damüls haar befaamde 
 titel: das schneereichste Dorf der Welt.
Ik knik, en staar voor me uit. De Bodensee zie ik liggen, dat 
is dus Duitsland. Maar dat is niet het bijzondere van het uit-
zicht. Alles eromheen wel. Het is even wennen: op een 
bergtop in de Alpen staan met een volledig vlakke horizon.

droombaan
Terug naar het hotel betekent weer terug naar de kant van 
Damüls. Via de Ragazer Blanken, het hoogste punt van het 
gebied. Hier is het uitzicht weer een stuk logischer: berg-
toppen die elkaar willen aftroeven de hoogste te zijn. Vanaf 
daar zoeven we over een heerlijke skiroute, laten de Uga-
lift links liggen en komen achterlangs uit in het dorpje. 
Langs het kerkje, dat aan de piste staat. Langs de boeren-
markt, die een paar meter lager aan de gang is. Zo de 
skikelder van het hotel in. Bij de laatste stoeltjeslift groet 
Pascal een man hartelijk.
‘Wie is dat?’, wil ik weten.
‘De postbode’, antwoordt Pascal. ‘Hij is bezig met zijn 
 dagelijkse rondje.’
Postbode van Damüls, dat is nog eens een mooi beroep. •

Damülsoostenrijk 

Dit is het sneeuwrijkste Dorp ter werelD!


