Zuckerhütl (3507m) en Wilder Pfaff (3458m)
In het jaar 2013 deden we in augustus een huttentocht in het prachtige Stubaital. Dit gingen we
uitbreiden met enkele bergtoppen waaronder de Zuckerhütl (hoogste berg van het Stubaital) en de
Wilder Pfaff. We vertrokken vanuit de Hildesheimerhütte juist voor het licht begon te worden om de
grote massa voor te blijven. Via een eenvoudige route kwamen aan de gletsjer (Pfaffenferner) uit; tijd
om ons in te binden. Matig stijgend over ijs en daarna sneeuw ging het verder tot op het joch
(Pfaffenjoch) alwaar we door de eerste zonnestralen begroet werden.
Nu ging het verder naar rechts over de Sulzenauferner die we matig stijgend volgden tot op het plateau
tussen de Zuckerhütl en de Wilder Pfaff, het Pfaffensattel gelegen op 3344m. Daar lieten we onze zware
rugzakken achter en gingen verder via de brede sneeuwgraat tot we aan de rotsen kwamen die tot aan
de top zouden leiden. Daar lieten we dan onze pickel en stijgijzers achter aangezien we deze toch niet
meer nodig hadden voor het laatste stuk. Het routeverloop was niet superduidelijk, maar al snel zagen
we dat we via de linkerkant verder zouden moeten gaan. Via enkele luchtige, maar eenvoudige
klimpassages kwamen we dan aan op de top waar we prachtige uitzichten kregen voorgeschoteld. Daar
bleven we echter niet lang want er was slecht weer op komst en we gingen ook nog de Wilder Pfaff
beklimmen.

Zicht op Wilder Pfaff links en Zuckerhütl rechts vanop Suzenauferner

Brede sneeuwgraat en rotsgraat van de Zuckerhütl

We daalden vervolgens terug af tot op het Pfaffensattel en namen onze rugzakken. Daarna begonnen
we over de sneeuw te stijgen tot we volledig in de wolken verdwenen. We wisten welke richting we
uitmoesten en kwamen uit op de rotsen via dewelke we de top van de Wilder Pfaff bereikten. Daar
pauzeerden we even ondanks het feit dat we volledig omhuld waren door de wolken. Vervolgens

daalden we via de oostgraat af naar de Müllerhütte. Deze graat was behoorlijk steil en vergt wel de
nodige concentratie. Vaak zijn het rotspassages met zwaarte I, maar enkele zijn ook II. Dit alles wordt
minder zwaar gemaakt door de ijzeren kabels en trapjes die er geïnstalleerd zijn. Toen we bijna op het
einde van de graat waren zagen we dan de Müllerhütte. Hier hebben we even iets gedronken alvorens
we verder gingen tot aan het Becherhaus. Op deze hoogte waren er nog geen wolken dus de oriëntering
op de gletsjer was eenvoudig.
Moeilijkheid: PD
Duur: 5-6 uur

Zicht op Pfaffensattel en Wilder Pfaff gezien vanaf Zuckerhütl

Afdaling van de Oostgraat van de Wilder Pfaff

