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RADSTADT WANDELEN  

GEVARIEERD WANDELMEKKA IN SALZBURGERLAND

Radstadt
Op zoek naar een afwisselende bestemming voor jong en oud? Vanuit Radstadt kun je let-
terlijk en figuurlijk alle kanten op. Verover te voet de machtige Salzburgse bergwereld, 
stap de middeleeuwen in en ontdek de leukste familie-uitjes.

Tekst: Marc Erwich  Fotografie: Copyright-Hinweis Bilder: ©Tourismusverband Radstadt, Lorenz Masser 

(u.a. auch Titelbild); ©Tourismusverband Radstadt/ Rupert Mühlbacher  

GRATIS WANDEL-TESTCENTERIn Radstadt is de (wandel)klant koning. Want als gast kun je gratis gebruik  maken van de unieke service van het wandel-testcenter. Zo mag je voor je wandeling trekkingstokken, verrekijkers, schoenen, rugzakken, kinderdragers, outdoorjacks, gps-systemen en nog veel meer hoogwaardige en handige spullen lenen. Locatie: sportzaak Klieber in het centrum van Radstadt.
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  RADSTADT WANDELEN

Geluksvogels. Bofkonten. Zo kun je de inwo
ners van Radstadt met enige jaloezie wel noe
men. Het eeuwenoude bergstadje op 858 
meter hoogte ligt namelijk op een zonnig rots
terras, heeft een historisch centrum en wordt 
omringd door de adembenemende Alpenwe
reld. Voor de grote stad ga je naar het 70 kilo
meter verderop gelegen Salzburg en ook qua 
cultuur en familieuitstapjes is er veel te kie
zen in de directe omgeving. Kortom, met de 
toeristische Xfactor zit het wel snor.

Hoogtelabyrint
Grootste pluspunt is misschien wel de 
woeste aantrekkingskracht van de 
natuur. Van een imposant hoogte
labyrint van kilometers hoge ijs
reuzen en grillige rotsformaties 
tot tintelfrisse Alpenweiden: de 
magische berg en wandelwe
reld van de Radstädter Tauern 
ligt hier aan je voeten. En of je nu 
op eigen houtje op pad gaat over 
de goed aangegeven wandelpaden of 
liever aansluit bij wandelingen en berg
tochten met een gids – te voet kom je op de 
mooiste plekken. In de benen dus. 
Om er even ‘in te komen’ is de drie uur du
rende wandeling naar de 1768 meter hoge 
Rossbrand een goed begin. Als beloning trak
teert de huisberg van Radstadt je met een 
panorama over zo’n 150 Alpentoppen je op 
een droomuitzicht. Pittiger is de Salzburger 
Almenweg, die zich 350 kilometer lang vanaf 
het Tennengebergte via de Tauern tot aan de 
Dachstein uitstrekt en daarbij ook Radstadt 
passeert. Gelukkig is de monstertocht onder
verdeeld in 31 etappes, waardoor de Almen

weg geschikt is voor hardcore hikers én 
dagwandelaars. Meest bijzonder aan deze 
route is misschien wel de grote huttendicht
heid. Op liefst 120 plekken kun je terecht 
voor een ijskoud drankje en eerlijk boeren
bergvoedsel, zoals verse yoghurt en melk, 
huisgerookte spek, Sauerkäse en Kaiser- 
schmarrn.

Familiewandeling 
Trek je eropuit met je gezin? Dan is de wan
delbelevenis ‘Alles Alm’ de wandelplace to 
be. Op de idyllische Gnadenalm bij Radstadt 
lopen pittoreske, voor kinderwagens geschik
te wandelpaden en doorkruis je alpenweiden 
met grazende Milkakoeien. Tegelijkertijd 
leer je bij over het leven op de alm, de natuur 
en de vele dieren die hier leven.  
De Liechtensteinklamm in het indrukwekken
de Dachsteinmassief vormt een geheel ander 
natuurspektakel. Jong en oud vergapen zich 
in deze smalle en driehonderd meter diepe 
kloof aan het machtige klateren van de water
val en de overhangende rotswanden.

Eropuit  
Maar ook zonder wandelschoenen is er van 
alles te doen. Vooral een bezoek aan de zout
mijn Hallein is een geliefd uitje voor de hele 
familie. Al in de tijd van de Kelten werd hier 
het ‘witte goud’ gewonnen, de bron van Salz
burgs rijkdom, nu is het een toeristische at
tractie vol verrassingen. Ook de kastelen van 
Mauterndorf en Hohenwerf voeren je terug in 
de tijd, namelijk naar die van de middeleeu
wen.  
Zo kun je in burcht Hohenwerfen gelegen als 
een strategisch bolwerk bovenop een 155 me

ter hoge rotsblok – kijken naar een uitgebrei
de collectie wapens en spectaculaire 
roofvogelshows. Het gotische kasteel Mau
terndorf uit de 13e eeuw maakt er voor kinde
ren helemaal een belevenis van. Mooi 
verkleed krijgen ze een spannende rondlei
ding door de verdedigingstoren, studeren ze 
korte scènes uit het burchtleven in en tonen 
deze tijdens het middeleeuwse feestmaal.

Historische schatten 
Wie graag in historische sferen blijft, kan ook 
in Radstadt op ontdekkingsreis. Het ves
tingstadje kent een bewogen verleden en be
zit vele historische schatten, zoals de goed 
geconserveerde stadsmuur met de ronde to
rens, de laatromaanse parochiekerk, de goti
sche lichtzuil, de grafkelder van het 
voormalige kapucijnenklooster en twee mu
sea. Maar ook voor traditie, gezelligheid en 
vrolijke feesten zit je hier goed. Stort je bij
voorbeeld in het Radstädter Knödelfest of de 
Almabtrieb, een boerenfeest waar het hele 
dorp voor uitloopt. Door al deze mogelijkhe
den is een vakantie in Radstadt een garantie 
op variatie, maar weet je één ding zeker: ik 
ben een geluksvogel. •

WANDERBUS 
Handig: de start-
punten van diverse 
wandelingen zijn 
uitstekend bereik-
baar met de Wan-
derbus, waar je met 
je gastenkaart voor 
slechts één euro 
per rit gebruik van 
kunt maken.

ZOMERDEALS 
All-inclusive light, dat 
zijn de zomerdeals op 
www.radstadt.com/
sommerurlaub. Per ca-
tegorie en seizoen kun 
je namelijk kiezen uit 
veel verschillende ac-
commodaties, maar be-
taal je altijd dezelfde 
prijs.

SALZBURGERLAND CARD
Wees geen dief van je eigen portemonnee en schaf de SalzburgerLand 
Card aan. Hiermee kun je liefst 190 attracties in SalzburgerLand bezoe-
ken voor één vaste prijs, waaronder een groot deel van de beschreven na-
tuurschouwspelen en familieattracties. De kaart is zes of twaalf dagen 
geldig en ideaal voor gezinnen. Wil je de SalzburgerLand Card bestellen, 
of meer informatie? Kijk dan op www.salzburgerland.com/nl
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Tourismusverband Radstadt
Tel.: +43 6452/ 7472
www.radstadt.com


