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Nieuwe uitdagingen voor 
fietsers en 
mountainbikers in de 
zomer van 2019 

Fietsers zijn met recht dol op Tirol – en hebben in 2019 talloze redenen om naar Tirol af te 
reizen. In de regio's wordt met man en macht gewerkt aan en geïnvesteerd in de uitbreiding 
van de fietsinfrastructuur. Nieuwe fietspaden en MTB-routes wachten erop om ontdekt te 
worden en ook voor downhillers zijn er interessante nieuwe parcours. 

Tuxer Joch-Schmirn: uitbreiding van een oude verbinding 

Eindelijk is er met de single track Tuxer Joch – Schmirn een MTB-verbinding van het Zillertal 
naar het Wipptal ontstaan. Vanaf 1 juli 2019 kan er vanaf het Tuxer Joch officieel over een traject 
met een lengte van 6,7 kilometer en 730 hoogtemeters naar het pittoreske bergdorp Kasern worden 
gefietst. De vuurdoop krijgt de route twee weken later tijdens de etappewedstrijd Bike Transalp 
op 14 juli 2019, waarbij het traject onderdeel van de eerste etappe is. www.tux.at/blog-tux-
finkenberg/detail/post/neuer-ausbau-einer-alten-verbindung  

Bike Trail Hahnenkamm 

Als toegift op de Fleckalmtrail wordt in Kitzbühel vanaf het voorjaar 2019 de nieuwe bike trail 
Hahnenkamm geopend die rechtstreeks in de “Gamsstadt” eindigt. De lichte, flowy trail zal ook 
voor trailgerichte bikers een aanvulling van het aanbod zijn. 

Peter-Sagan Trail in Oost-Tirol 

In het voorjaar van 2019 wordt de Peter-Sagan-Trail op de Sternalm in Lienz geopend. De trail is 
4,6 kilometer lang en bestaat uit een rode trail en een zwarte variant. Alle sprongen worden zo 
gebouwd dat zij zowel voor beginners als profs geschikt zijn. In Oost-Tirol wordt in 2019 
bovendien het e-bike-aanbod uitgebreid met de bewegwijzering van nieuwe e-bikeroutes, 
laadstations en de tweede editie van het E-Bike WK op 14-09-2019 in Sillian. 
https://www.osttirol.com/en/experience-east-tyrol/sommerurlaub-osttirol/cycling/bike-park-lienz.html  

Nieuws uit de Bike Republic 

Ook in de Bike Republic Sölden kunnen komende zomer nieuwe trajecten en wegsplitsingen 
worden verkend. Hier wordt bijvoorbeeld de snelle “Gahe Line” geopend, in de moeilijkheidsgraad 
blauw S1 gaat het over een traject van 7,7 kilometer 619 hoogtemeters bergafwaarts. 
http://bikerepublic.soelden.com/en 
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Nieuwe Pumptrack in Lermoos 

Bochten, steile bochten, overgangen en heuvels: afgelopen najaar werd de nieuwe “Velosolution 
Pumptrack” in het Lusspark geopend. Er werd 60.000 euro geïnvesteerd, zodat fietsers en 
BMX’ers op het parcours hun hart kunnen ophalen. Bovendien is er in de Tiroler Zugspitzarena 
een nieuw E-bike-verhuurbedrijf. De regio beschikt hiermee over 8 verhuurstations en 13 
officiële laadstations. www.zugspitzarena.com/de/info-service/a-z/pumptrack_az-447952?page=7  

De Kaiserradrunde 

In de zomer van 2019 zal de “Kaiserradrunde” als gemeenschappelijke project van de VVV's 
Kufsteinerland, Wilder Kaiser, St. Johann in Tirol en Kaiserwinkel worden geopend. De dagetappe 
van 83 kilometer is gericht op e-mountainbikers en sportieve MTB'ers. Als alternatief kan de ronde 
ook in meerdere dagetappes worden opgedeeld. Met het nieuw aangelegde routegedeelte 
Eibergradweg bij de Eiberg van Söll/Scheffau naar Kufstein wordt op 13 juli 2019 officieel het 
laatste stukje in de fietsronde rond het Kaisergebergte gesloten. 
www.wilderkaiser.info/de/routen/details/kaiser-radrunde.html  

Ötztal Radweg  

Beginnend in Haiming op een hoogte van 663 meter loopt de Ötztal Radweg over 52 kilometer 
door het hele Ötztal en eindigt in Sölden op een hoogte van 1.360 meter. Tussen 2016 en 2018 
werden de eerste 3 deeltrajecten aangelegd, in de zomer van 2019 zullen verdere deeltrajecten 
worden uitgebreid en geoptimaliseerd. www.oetztal.com/oetztal-radweg  

Nieuws over de Innradweg 

De Innradweg, de klassieker onder de genoeglijke langeafstandsfietsroutes, krijgt in 2019 een 
nieuwe bewegwijzering. Op de fietsroute van 210 kilometer in Tirol vergemakkelijken meer dan 
900 nieuwe borden de oriëntatie. Daarnaast worden ook de AREA47, de grootste outdoor-
speeltuin voor volwassenen in het Ötztal, het nieuwe Ötztal-fietspad en de Kaiserrunde op de 
Innradweg aangesloten. http://innradweg.com/en/   

Fietsroute Stubai 

Al in 2018 werd met de bouw van de fietsroute Stubai begonnen en hier wordt in de zomer van 
2019 weer vaart achter gezet. Momenteel wordt het eerste deeltraject tussen Falbeson en Volderau 
gerealiseerd. Het tracé loopt van de Doadleralm naar het recreatiegebied Klaus Äuele, het dal uit 
langs de Ruetz en verder over de “alte Gletscherstraße” tot aan het kampeerterrein in Volderau. 
https://www.stubai.at/nl/activiteiten/fietsen/  

Paznauner Radweg 

Al meer dan 1,3 miljard euro werden door de VVV Paznaun - Ischgl, de gemeenten Galtür en Ischgl 
alsook het land Tirol in de Paznauner Radweg geïnvesteerd. De eerste trajecten van het 
fietsrouteproject konden al in 2017 en 2018 worden gerealiseerd en in de komende zomermaanden 
wordt de bouw voortgezet. Met de eerste gedeelten werd een belangrijke verbinding - veraf van de 
doorgaande weg B188 - in richting Montafon gecreëerd. 
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Tirol hoort met 12,3 miljoen gasten uit meer dan 50 landen en 49,4 miljoen overnachtingen in het jaar 2017/18 en 
34 regionale afdelingen tot de toonaangevende vakantiebestemmingen in de Alpen. Het Tiroler toerisme baseert op 
een geschiedenis van bijna 200 jaar en talloze baanbrekende mijlpalen. Gasten waarderen zowel in de zomer alsook 
in de winter de unieke natuur, de hoge kwaliteit van de service en infrastructuur en de internationaal befaamde 
gastvrijheid. De Tirol Werbung GmbH uit Innsbruck is de toerismemarketingorganisatie van het land. Haar taak 
is het om Tirol als de populairste bestemming van de alpine wereld te positioneren. 
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