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MURTAL FIETSEN  

Nimm’s Radl, zeig’s Wadl! Oftewel: Pak de fiets, toon je kuiten! Zo luidt het 
motto van het allereerste fietsknooppuntennetwerk in Oostenrijk. Wie met 
de eer van deze primeur mag strijken? Zirbenland, een groen en fietsvrien-
delijk gebied in de provincie Steiermark.

Tekst: Marc Erwich

ZIRBENLAND
In het groene hart van Oostenrijk

Wij Nederlanders kennen ze maar al te goed: 
fietsknooppunten. Geen vaste route, maar 
lekker zelf je weg uitstippelen met behulp 
van knooppunten. Geniaal, zo vinden de 
Oostenrijkers. En dus rollen ze - geheel naar 
Nederlands voorbeeld - dit handige systeem 
ook in eigen land uit. Gloednieuw is dan ook 
het netwerk van fietsroutes in het Murtal. In 
dit district, waar Zirbenland deel van uit-
maakt, vind je nu een 250 kilometer lang 
fietsknooppuntennetwerk dat als een fijnma-
zig spinnenweb door de regio loopt en en 
passant historische stadjes verbindt met de 
veelzijdige natuur. En dat allemaal tegen het 
schilderachtige decor van huisberg 
Zirbitzkogel.

Wonderschoon
Kort samengevat: het is prettig fietsen in 
Zirbenland. Zeker als je weet dat de brede 

vallei van de rivier Mur wordt omgeven door 
hoge bergen en grotendeels vlak is. Fietsrou-
tes genoeg dus waarbij je kuiten niet in brand 
hoeven te staan. Zoals de Panorama-Radweg 
(12 km, 320 hoogtemeters) en de 
St. Georgener-Runde (18 km, 220 hoogteme-
ters). Mogen de kuiten wel een beetje pijn 
doen? Dan is de Kienberggrabenrunde (28 
km, 800 hoogtemeters) of de Waldheim-
hüttentour (29 km, 800 hoogtemeters) zeer 
geschikt. Maar of je nou over bergen of door 
het dal fietst, je hebt altijd het wonderschone 
landschap van de Seetaler Alpen aan je zij.

Zirbitzkogel
Hoogste punt van deze bergketen is de 
Zirbitz kogel, met 2.396 meter hét uitkijkpunt 
van Steiermark. Een flinke klim, maar een-
maal op de top word je beloond met prachtige 
panorama’s. Zoals over natuurpark 
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Zirbitzkogel-Grebenzen, een gebied omgeven 
door middengebergte en thuishaven van 
roman tische dorpen, bronnen, idyllische 
vijvers en eeuwenoude moerassen. Anders 
geformuleerd: een woest aantrekkelijke plek 
voor  fietsers. En ook hier kies je uit tochten 
van  gemoedelijk tot echte kuitenbijters (lees: 
 stijgingspercentage tot 20%!).

Murradweg
Hoezeer het fietstoerisme zich ook ontwikkelt 
in de regio, de Murradweg blijft hier moeder 
aller fietsroutes. Ooit trokken de handelaren 
over deze weg naar het zuiden, van het 
SalzburgerLand naar de grens met Slovenië. 
Nu vind je aan de oever van de Mur de mooi-
ste en meest gebruikte fietsroute van Oosten-
rijk. 475 kilometer lang, waarvan een groot 
deel door Steiermark, gaat het door weelderi-
ge  natuur en langs schitterende steden. Zoals 
Graz. En Judenburg. 

Judenburg
Want flair kun je deze kleine stad in het hart 
van Zirbenland niet ontzeggen. Met talloze 
bezienswaardigheden en mediterrane charme 
windt Judenburg elke toerist moeiteloos om 
zijn vinger. Blakend middelpunt: de 75 meter 
hoge stadstoren op de Judenburger Markt-
platz. Ronduit bijzonder is dat dit historische 
gebouw het modernste planetarium van 
Europa herbergt. Compleet met spectaculaire 
3D-shows waarin je wordt meegenomen op 
reis door het fascinerende heelal.

Genussradeln
Begint je maag te knorren na al dat fietsen en 
sightseeën? Houd dan onderweg halt bij een 
van de vele gezellige adresjes en proef van de 
regionale lekkernijen. Zoals gerookte forel en 
Brettljause, een zware broodmaaltijd met on-
der meer Murtaler Steirerkäse, huisgemaakte 
spek en augurken. Ook altijd goed: Zirben-
schnaps en  Zirbenkugeln. Meer zin in een 
picknick? Veel gastheren stellen met alle lief-
de een goed gevulde mand voor je samen. 
Want in Zirbenland doe je niet aan fietsen, 
maar aan Genussradeln.

KONINGIN VAN DE ALPEN 
Zirbenland dankt zijn naam aan de 
Zirbe, een soort pijnboom die in de 
Alpen groeit en over zeer speciale 
eigenschappen zou beschikken. Zo 
helpt Zirbenolie bij allerlei ziekten, 
brengt Zirbenthee je weer op krach-
ten en slaap je beter in een bed van 
Zirbenhout. Niet voor niets noemen 
ze dit hout de ‘Koningin van de 
 Alpen’.

ACCOMMODATIE GEZOCHT?
In Zirbenland barst het van de fiets-
vriendelijke accommodaties. Een 
ideaal familiehotel is Almwellness 
Tonnerhütte, gelegen aan de voet 
van natuurpark Zirbitzkogel-Gre-
benzen op 1.600 meter hoogte. In 
het wellnessgedeelte kom je in een 
natuurlijke omgeving geheel tot rust 
en in het restaurant geniet je van cu-
linaire hoogstandjes uit de lokale en 

Oostenrijkse keuken. 
Info: www.tonnerhuette.at. 
 Comfort, rust, kwaliteit en ontspan-
ning vind je ook op 50plus Camping 
Fisching. ‘Klasse, geen massa’, zo-
als de dienstdoende familie Pfandl 
het verwoordt. De 50+ camping is 
15.000 m² groot en ligt op vijf minu-
ten lopen van het dorpje Weißkir-
chen. Kenmerkend zijn de ruime 
standplaatsen (100 tot 130 m2) en de 
sympathieke sfeer. 
Zie: www.camping50plus.at.

MEER INFORMATIE:
www.zirbenland.at
www.steiermark.com/nl 
www.nimmsradl-murtal.info
www.murtal.at
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