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Mooie standplaats

In Steiermark is er een mooie camping standplaats voor
volwassen fietsers: 50plus Campingpark Fisching. Het is er
lekker rustig door de afwezigheid van kinderen en honden.
Er is een zwemvijver in de natuurtuin, een restaurant met
lokale producten en er zijn ook fijne appartementen.
camping50plus.at
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Land van Zirben

Waar de naam Zirbenland
vandaan komt? Een Zirbe
is een dennensoort die
op grote hoogte groeit.
En ja, in deze streek doet
hij het bijzonder goed. De
dennensoort wordt een
hele reeks aan positieve
eigenschappen toegedicht. Dus probeer eens
een Zirbenschnaps: die is
lekker, en wie weet ook
nog gezond!

Wolfgang Spekner

Cover: Jessica de Korte, Wolfgang Spekner

Nu eens geen
mooie Nederlandse streek,
maar eentje
in Oostenrijk.
Zirbenland ligt
in het hart van
het land. Een uurtje van Graz strekt
zich een mooie
groene regio uit
in de vallei van de
Mur. Een fijne plek
voor fietsers, met
prachtige routes.

Voor
meer
info
scan
de
QRcode.

Overnachten
Wolfgang Spekner

Nimm’s Radl Murtal
is de naam van het
fietsnetwerk in Zirbenland – vrij vertaald:
pak de fiets in het
Murtal. Het werkt
met knooppunten,
net zoals we die in
de Lage Landen hebben. Routes plannen
en onderweg aanpassen gaat daardoor in
een handomdraai. Er
zijn ook kant-en-klare
themaroutes.
nimmsradl-murtal.info

Wolfgang Spekner

Tom Lamm

Net als thuis

Wil je slapen in een echt
Zirbenbett van dennenhout
met panoramisch uitzicht op
de Alpen? Dat kan bij Komfort
Zirbenland Appartements.
zirbenland.info
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Zirbenland special

MURTAL
TOUR

ZEN IN
ZIRBENLAND

Het Oostenrijkse Zirbenland dankt zijn naam
aan de Zirbe, een dennenboom die men
rustgevende gaven toedicht. Tijdens
de Murtal Tour raak je sowieso snel
ontspannen.
Tekst Jessica de Korte Foto’s Fergal
Heeney, Jessica de Korte
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De

koningin van de
Alpen wordt de
Zirbe ook wel genoemd. Je
komt de den overal tegen
in Zirbenland, het groene
hart van Stiermarken, een
deelstaat in het zuidoosten
van Oostenrijk. Van het
hout maakt men hier bedden en kasten, de olie wordt
gebruikt voor kamergeur en
de houtsnippers verdwijnen
in kussens en mandjes
voor in de slaapkamer.
“Driehonderd jaar geleden
gebruikten bewoners de
boom al om bedden van
te maken,” vertelt Gerhard
Frewein (58) in zijn winkel
Zirbenshop Frewein, vol
hebbedingetjes gemaakt
van alpendennenhout. “Nu
wil iedereen zo’n bed. Komt
door de ontspannende werking. Slaap je erin, dan gaat
je hartslag omlaag. Echt, je

De schrootjes?
Alpendennenhout
natuurlijk!
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hebt minder slaap nodig.”
Raak je niet ontspannen
van je Zirbe-bed, dan toch
zeker wel van de fietsroutes,
die over vlak en heuvelachtig terrein gaan. Het netwerk Nimm’s Radl (‘Pak de
fiets’) vormt een web van
fietsvriendelijke wegen in
de brede vallei van de Mur-
rivier. Met Nederland als
voorbeeld zijn er overal
knooppunten, zodat je
eenvoudig van nummer
naar nummer kunt rijden.
SPORTIEF CADEAUTJE
In het routeboekje staan
tien rondjes, van vals plat
tot kuitenbijters. De Murtal
Tour is er eentje van. Het is
een route van 47 kilometer,
onder meer langs het Red
Bull Ring-circuit en de
Zirbenshop in Weißkirchen
in Steiermark. Een van de

Het dal glooit vriendelijk

oprichters van energiedrankgigant Red Bull gaf
zeven jaar geleden duizend
fietsen cadeau aan de regio,
waardoor je nu als bezoeker
goedkoop een citybike of
mountainbike kunt huren.
Vanaf mijn e-bike kan ik
ontspannen genieten van
weilanden, akkers en bossen. Bij het plaatsje Rattenberg moet ik kiezen: doorsteken richting Fisching
voor een kort rondje, of
nu een vrij drukke weg op,
om later via een schitterend
fietspad langs de Mur terug
te fietsen – en onderweg
lekker te picknicken! Ik
kies voor het laatste.
Zirben groeien nabij de
boomgrens. Het zijn de
kegels (dennenappels)
die bij de bewoners het
meest geliefd zijn. Daar
maken ze schnaps van:

Knooppunten:

die kennen we

Gerhard Frewein van Zirbenshop
Frewein weet alles van Alpendennen
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Ingering II
Graden

MURTAL TOUR
Start: Red Bull Ring
Afstand: 47 kilometer
ROUTE: 50 - 23 - 24 - 21
- 20 - 13 - 12 - 11 - 9 - 15 19 - 18 -31 - 30 - 33 - 40 41 - 48 - 52 - 51 - 50

Tremmelberg

Pöls
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Red Bull Ring: klaar voor de start...
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Fohnsdorf
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WAT EEN UITZICHT
Bij de Mur gaat de weg iets
sterker golven. Luister je
goed, dan hoor de rivier
kabbelen. Naast een houten
fietsbrug staat een waterkraantje om de bidons te
vullen. Je kunt er ook pootje
baden, mocht de temperatuur hoog genoeg zijn. Dan
door naar Judenburg, een
plaatsje dat van verre al
opvalt door de Sternenturm,
een toren met op de bovenste verdieping een modern
planetarium.
Vanaf de top van de toren
kijk ik vol bewondering uit
over het marktplein, de
Falkenberg, de Seckauer
Alpen en de Zirbitzkogel,
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die met zijn 2.396 meter
het hoogste punt is van
de Seetaler Alpen. “Lang
werd de toren gebruikt om
te zien of er ergens brand
was,” vertelt bewoner
Claudia Bachler (38).
“Rudi Lorenz, nu 92 jaar,
was de laatste die hier
heeft gewoond, hij was
toen nog kind. Met een
mandje aan een touw tilde
zijn familie in die tijd de
boodschappen naar boven.”
Die nacht slaap ik in een bed
en interieur van alpenden, in
de Komfort Appartements
Zirbenland op 50plus Campingpark Fisching. Het ruikt
heerlijk in de slaapkamer. Of
het door de fietskilometers
komt of het hout, durf ik
niet te zeggen. Maar de
volgende ochtend word ik
opmerkelijk ontspannen en
fit wakker. Het kan natuurlijk
ook de frisse berglucht zijn.
Altijd goed voor lichaam
en geest.
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Zirbenshop Frewein,
Eligiusweg 3, Weiß
kirchen in Steiermark
zirbenshop.at

Sankt Peter ob Judenburg
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Weißkirchen in der Steiermark

Sternenturm Judenburg,
Kirchplatz 1, Judenburg
sternenturm.at
Komfort Appartements
Zirbenland, Fisching 9,
Fisching
zirbenland.info

Eppenstein
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Obdach
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bijna iedereen heeft zijn
eigen recept. “Als de kegels
van binnen rood kleuren,
worden ze geoogst,” legde
Frewein eerder al uit. “Dat
is moeilijk werk, je moet
behoorlijk hoog klimmen.”

start/
finish
50

Zirbenland special

ZIRBENLAND TOUR

IN HARMONIE
MET DE NATUUR

De Zirbenland Tour gaat door een prachtig glooiend
landschap met her en der kleine bioboerderijen. Doe
je de tocht met een e-bike, dan houd je genoeg
energie over voor een wandeling naar kasteelruïne
Eppenstein.
Tekst Jessica de Korte Foto’s Fergal Heeney, Jessica de Korte

Eppenstein

De Pfarrkirche in Obdach
is een bezoekje waard

Zirbenland special

“Dit

zijn mijn collega’s. Ze praten
niet en klagen niet,” zegt
boerin Eva König (42) met
pretoogjes, terwijl ze haar
koeien knuffelt. König hoeft
niet zo nodig een enorme
lap grond. Ze pakt het dan
ook klein aan in haar Biohof
Moar, op steenworp afstand
van het plaatsje Weißkirchen
in Steiermark. “Ik zie alles
als een geschenk van de
natuur. Vijfentwintig koeien
heb ik, dat is genoeg.”
De boerin laat bezoekers
graag zien waar hun eten
vandaan komt, zodat ze
er meer waardering voor
krijgen. “Er komen hier ook
schoolklassen. Het is heel
belangrijk voor kinderen
om te weten dat melk niet
zomaar in de supermarkt
komt te staan. Ik vertel wat

koeien eten, hoe hun ver
tering werkt en wat er met
de melk gebeurt.”
De Zirbenland Tour – 54
kilometer lang met 790
hoogtemeters – gaat deels
door het gebergte in het
zuidelijkste puntje van de
deelstaat Stiermarken, net
boven Karinthië. Er wonen
hier opvallend veel biologische boeren, die ervoor
kiezen om kleinschalig te
werken. Ik rijd langs lichtbruine koeien, snoezige
houten huizen en spitse
kerktorens. De e-bike weet
wel raad met de hellingen.
Een paar kilometer verderop
zie ik vanaf Burgruine Eppenstein de boerderij van Eva
König voor een tweede keer.
Vanaf zo’n grote hoogte is
het niets meer dan een klein
rechthoekig blokje in de

Een duik in de natuurvijver van
50-plus Campingpark Fisching?
Dat mag, maar het hoeft niet
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glooiende velden, waar
wegen doorheen slingeren
als zilveren colliers. Eppenstein is een van de Bike &
Hike-stations in de Mur-
vallei, waar je de fiets
veilig kunt neerzetten om
een wandeling in de natuur
te maken. Het steile wandelpad kronkelt door een
bos naar het kasteel op een
klif, waar sinds 1160 graven,
hertogen, baronnen en een
bisschop de dienst uitmaakten. Beneden liep eeuwenlang een belangrijke handelsroute. De boeren die
er nu zitten, helpen elkaar
graag een handje. Zo heeft
König een winkeltje in haar
boerderij, waar ze biologische producten van zichzelf
en collega’s verkoopt.

Burgruine Eppenstein

‘ALLES IS LEKKER HIER’
Om de hoek ligt ook winkel
Alles Wild, met zelfgekweekte champignons en
zelfgebrouwen alcoholische
dranken. Het hertenvlees
komt van de jagers in de
Seckauer Tauern. “Alles
smaakt lekker in onze regio,”
zei eigenaar Bernd Pfandl
van 50plus Campingpark
Fisching eerder. “Alles is
kakelvers, zonder smaakversterkers of conserveringsmiddelen. Je proeft
het als ergens met liefde
aan is gewerkt.”
Eenmaal weer op de fiets
maken weidse uitzichten
langzaamaan plaats voor
smalle doorkijkjes. Een
zwarte eekhoorn schiet
Boerin Eva König en haar
collega’s: ‘Ze klagen nooit.’
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der Steiermark

start/
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Start: Weißkirchen Hauptplatz
Afstand: 54 kilometer
ROUTE: 34 - 35 - 37 - 84 87 - 92 - 93 - 94 - 95 97 - 96 - 89 - 88 - 85 84 - 37 - 36 - 31 - 30 33 - 40 - 41 - 42 - 43 44 - 63 - 39 - 38 - 34

ALLES ONDER ÉÉN DAK
Na nog wat extra pedaal
slagen is het weer tijd om
iets lekkers te proeven.
Peter en Margret Liebminger runnen in Allersdorf
een kleinschalige varkensboerderij. Ze produceren
hun eigen veevoer, laten de
varkens scharrelen, zorgen
voor de slacht en hebben
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een winkel met vleeswaren
en andere streekproducten.
Alles gebeurt onder één
dak, waardoor de dieren
niet onnodig verplaatst
hoeven te worden, en iedereen kan zien hoe het er op
de boerderij aan toegaat.
De e-bikes blijven er zin in
hebben; ze zoeven voort,
als blije koeien die na een
lange winter voor het eerst
van stal zijn gehaald. Terug
op de camping duik ik in de
zwemvijver, omringd met
ligstoelen. Het water is huidvriendelijk, anders dan het
chloor dat in de meeste
zwembaden zit. Libelles
vliegen over en strijken in
het riet neer. In de natuurtuin verderop groeien de
kruiden, die straks op het
bord verschijnen.
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Eppenstein
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Biohof Moar, Eberdorf
10, Weißkirchen in
Steiermark
facebook.com/
biohofmoar
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Burgruine Eppenstein,
Eppenstein 1, Eppenstein

88
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Alles Wild Feinkost
laden, Eppenstein 5,
Eppenstein
alleswild.at
50plus Campingpark
Fisching
Fisching 9, Fisching,
camping50plus.at
Voor
meer
info
scan
de
QRcode.
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langs een boomstam de
hoogte in. Verderop strijkt
een torenvalk neer, die kalm
blijft zitten, alsof hij niets te
vrezen heeft.
De kerktorens van de dorpen
St. Georgen in Obdachegg
en Obdach schitteren trots
in het zonlicht. Van verre
is de Maria Buch Kirche al
te zien, de oudste pelgrims
plek van de regio.
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ROUTE ZIRBENLAND

De Maria Buck Kirche, even buiten Weißkirchen in Steiermark
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Sankt Anna
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Goeree-Overflakkee special

WIPFELWANDERWEG TOUR

VLAK LANGS DE BERGEN
Tijdens de Wipfelwanderweg Tour kun je zonder zwoegen toch van een
geweldig uitzicht genieten: de fietsroute is nagenoeg vlak. Onderweg kun
je wandelen tussen de boomtoppen.
Tekst Jessica de Korte Foto’s Fergal Heeney, Jessica de Korte

Zirbenland special

Reiting-

Gösseck:
2.214 meter. Weissenstein:
2.162 meter. Speikkogel:
1.888 meter. De bergen
pronken met hun schoonheid rondom het uitzichtpunt van de Wipfelwanderweg. Voor het schouwspel
moet je eerst 1.300 treden
bedwingen, over een fikse
houten constructie tussen
de boomtoppen. Best een
uitdaging voor wie hoogtevrees heeft, maar de beloning is het meer dan waard.
De Wipfelwanderweg is een
Bike & Hike-station op de
Wipfelwanderweg Tour, met
zijn 36 kilometer en 200
hoogtemeters een van de
makkelijkste fietsrondjes
uit het routeboekje van
Nimm’s Radl. In zo’n station
kun je de fiets stallen en de
benen strekken. Klimmen
gaat nu eenmaal gemakke-

Kapelletje Wipfelwanderweg
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lijker te voet dan op de fiets.
Ik ben de dag begonnen bij
Edelsteine Krampl in Weißkirchen in Steiermark, waar
je kunt zien wat voor moois
er zoal uit de bergen komt.
In het atelier verwerken kunstenaars regionaal gewonnen (edel)stenen in prachtige sculpturen en sieraden.
Als ik binnenkom, is goudsmid Martin Leitner net met
een collier bezig. Onder een
enorme veiligheidsbril priegelt hij aan een stukje zilver.
“Ik gebruik onder meer pinoliet magnesiet uit de Hohentauern, bekend om zijn o zo
mooie ijsbloempatronen,”
vertelt hij, waarna hij zijn
creaties toont.
Later fiets ik door gifgroene
weilanden met grazende
koeien, charmante boerderijen en hier en daar een
kerkje. De vrolijke knooppuntborden wijzen de weg.

Zo, even afkoelen

Soms is het even goed kijken, als een nummer zich
aan de zijkant van de paal
bevindt. Op de routes wil er,
net als bij ons in Nederland,
nog wel eens een bord ontbreken of een nummer verkeerd staan. Het helpt dat
er overal overzichtskaarten
zijn. Ook erg handig zijn de
papieren kaart en de gpsroute, te downloaden via
nimmsradl-murtal.info
EEN VOL TERRAS
Bij het Bike & Hike-station
Wipfelwanderweg zit het
terras vol met bewoners
in traditionele jurken en
nette pakken. Het is zondag,
iedereen is net naar de kerk
geweest en komt een biertje
drinken. Na een wandeling
van twee uur is het fijn om
hier even af te koelen met
een Almdudler, Oostenrijkse
kruidenlimonade.

Houten brug Wipfelwanderweg

Edelsmid Martin Leitner maakt kunst en
sieraden van wat er uit de bergen komt

Seckau
Unterfarrach

l
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WIPFELWANDERWEG
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Bike & Hike-station
Wipfelwanderweg
Mitterbach 25, St. Margarethen bei Knittelfeld
wipfelwanderweg.at
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Edelsteine Krampl,
Bahnhofstraße 7, Weißkirchen in Steiermark
edelsteine-krampl.com
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Weißkirchen in der Steiermark

Gasthof Bräuer, Stub
alpenstraße 3, Weiß
kirchen in Steiermark
gasthof-braeuer.at
Voor
meer
info
scan
de
QRcode.

66

7

20

65

B7

WIJN OP BIER...
Ik rijd door naar begin- en
eindpunt Weißkirchen in
Steiermark, waar sommelier
Joachim Eibensteiner een
wijnproeverij geeft. “Ik ben
de achtste generatie van
een bierbrouwersfamilie,”
vertelt Eibensteiner. “Het
ijs haalden we uit het meer
verderop. Ieder dorp had
een eigen brouwerij. Ik ben
inmiddels overgegaan naar
wijn. Het is een stuk populairder geworden om die bij
het eten te drinken.”
In de bruine stenen kelder
met opgestapelde flessen

schenkt de sommelier de
ene na de andere wijn in,
van Welschriesling tot Sarga
Muskotály en Traminer. “In
Frankrijk wordt de wijn vaak
naar de regio vernoemd, bij
ons in Oostenrijk naar de
druif. Doordat het op de
heuvels in Stiermarken
overdag erg warm is en
’s avonds afkoelt, krijgen
we verfrissende wijnen;
droog met een lichte smaak.
Een beetje fruitig.”
Op het terras serveert Joachims vrouw een maaltijd
die typisch is voor in een
Buschenschank (een wijn
taverne): een houten snijplank vol vleeswaren en
kaas. Wellicht gemaakt van
de melk van Eva König, of
het vlees van Peter en Margret Liebminger. In de koelkast van mijn appartement
staat al een hele voorraad
streekproducten klaar voor
de terugreis. Niet verkeerd,
om een stukje Steiermark
mee naar huis te nemen.
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De fietsroute gaat verder
door het boerenland met
dorpen en hier en daar een
charmant kapelletje. De
weg is plat, en toch zie je
rondom niets dan bergen,
mooi! Vlak voor het rondje
klaar is, ligt er nog een Bike
& Hike-station, voor wie een
wandeling naar de Maxlan
Kapelle wil maken.

Start: Weißkirchen Hauptplatz
Afstand: 36 kilometer
ROUTE: 34 - 32 - 33 - 40 41 - 48 - 52 - 62 - 57 - 56 65 - 68 - 67 - 66 - 65 - 56 57 - 58 - 61 - 60 - 45 - 43 44 - 39 - 38 - 34
ROUTEBOEKJE: Het routeboekje is bij de partners gratis
verkrijgbaar, of te downloaden op
de website nimmsradl-murtal.info
(ga naar ‘download’).

Eppenstein
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Joachim Eibensteiner. Oostenrijkse wijn wordt niet
genoemd naar de streek, maar naar de druif
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special Zirbenland

OOK NIET VERGETEN
Vroemvroem

Abtei Seckau
Michael Jurtin

Leuk: het Puch
Museum in
Judenburg
Tom Lamm

Toni Muhr

Knooppuntenbordjes met
overzichtkaarten: top!

Jeugdsentiment ten top: het
Puch Museum in het leuke
stadje Judenburg!
puchmuseum.at

Gasthof Tavolato

Leuk plekje om iets te eten:
Gasthof Tavolato in Weisskirchen, waar Maria Tavolato de
scepter zwaait. Met een creatieve kijk op de traditionele
Oostenrijkse keuken.
gasthaustavolato.at

Maria Buch

Edelsteine Krampl

Traditionele Steirische keuken

Bij Bike & Hike-stations stap
je over op de benenwagen

Bedevaartsoord Maria Buch
is een prachtig plekje. Kijk
zeker even binnen in het
gotische kerkje!
wallfahrtskirchemaria-buch.at

Boerenmarkt
Tom Lamm

Venetiaanse handelaren
lieten hun sporen achter in
Judenburg: het stadje voelt
als een stukje Italië in Oostenrijk. Vooral op zaterdag,
tijdens de boerenmarkt!
judenburg.com

Stijlvolle schapenwol

Van pompoenpitten maken ze
hier olie: Kürbiskernöl

Judenburg

Zirbenshop Frewein

Al meer dan 130 jaar worden
bij Leichtfried Loden de fijnste wollen doeken en loden
stoffen gemaakt. De winkel
in Möbersdorf ligt net onder
Zeltweg.
leichtfried-loden.com

Maxlan Kapelle

Op chic

Ze de fiets aan de kant bij
het Bike & Hike-station en
maak een wandeling naar de
eeuwenoude Maxlan Kapelle.
Aan de Wipfelwanderweg
Tour. nimmsradl-murtal.info

Bij Schloss Farrach dineer je
in een heus kasteel uit 1670
in Italiaanse renaissancestijl. Op je bord zie je kruiden
uit de kasteeltuin.
schlossfarrach.at

Abdij van Seckau

Kürbiskernöl

In de kerk van de Abdij van
Seckau zie je kruisbeelden
van meer dan 800 jaar oud.
Vergeet niet wat fameuze
eigen schnapps in te slaan
in de kloosterwinkel!
abtei-seckau.at

In de boerderijwinkel van Karl
Grantner vind je Trofaiach-
yoghurt en Kürbiskernöl. Erg
lekker voor over de salade!
murtal.at

Young Nature

Leuke duurzame spullen
vind je in de nieuwe winkel
van schoonzusjes Jennifer &
Jennifer Wieser. Van tassen
tot thee, sieraden en nog
veel meer. In Judenburg.
young-nature.at

Smullen in Steiermark

Dineren in een 400 jaar oude
herberg doe je bij k.u.k. Wirtshaus in Weisskirchen. En zoals
wel vaker hier staan er veel
streekproducten op de kaart.
kuk-wirtshaus.at

Zirbenshop

Hier maken ze Zirbenschnaps
en nog veel meer lekkers (en
moois). Een leuke plek om
een souvenirtje te scoren.
zirbenshop.at
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