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Tirol is fietsland nummer 

één in de Alpen 

Met duizenden kilometers aan wieler-, mountainbike- en fietsroutes en rond 115 single 

tracks, positioneert Tirol zich als fietsland nummer 1 in de Alpen. 

De hoogste weg over de bergpas in Oostenrijk, het hoogste met de racefiets bereikbare punt of de 

steilste fietsberg van de Alpenrepubliek – Tirol heeft op fietsgebied heel wat superlatieven te bieden. 

Met 3.800 kilometer uitstekend aangelegde wielerroutes, rond 6.400 kilometer officieel 

goedgekeurde MTB-routes, rond 115 single tracks en meer dan 1.000 fietsroutes, mag Tirol zich met 

recht "het nummer 1 fietsland van de Alpen" noemen. De langste samenhangende MTB-ronde van 

de Alpen, de Bike Trail Tirol, is 1.000 kilometer lang.  

WK wielrennen als pushfactor voor de wielersport  

Het absolute hoogtepunt in 2018 was het UCI WK Wielrennen Innsbruck-Tirol waardoor het hele 

land werd bevangen door de wielerkoorts. 600.000 fans waren ter plaatse en 200 miljoen zaten voor 

de buis toen topatleten uit 77 landen tijdens het perfect georganiseerde evenement om de wereldtitel 

streden. Tijdens een heuse wielerthriller behaalde de Spaanse routinier Alejandro Valverde op het 

zwaarste WK-parcours aller tijden de wereldtitel. Tirol heeft door de succesvolle WK-organisatie het 

exclusieve label "UCI Bike Region" ontvangen en deelt deze titel met steden en regio's als Kopenhagen, 

Yorkhsire of Limburg. 

Tien WK-fietsroutes 

Ook los van de topsport biedt Tirol geweldige routes voor wielertoeristen. Beginners kunnen kiezen 

uit talloze routes in het dal en verbeteren zo hun conditie. Ambitieuze fietsers zoeken uitdagende 

routes in de bergen op en worden met geweldige uitzichten over de bergen beloond. Exemplarisch 

voor de talloze routes in Tirol zijn de “Great Rides” – tien zeer uitdagende fietsroutes. Zij hebben 

drie dingen gemeen: veel hoogtemeters, geweldige uitzichten en snelle afdalingen. 

Topevenementen in 2021 

In april zorgen de wielerprofs voor spanning en sensatie tijdens de Tour of the Alps die van Zuid-

Tirol naar Trentino, via Innsbruck, Feichten in het Kaunertal en Imst loopt. Deze wedstrijd sluit aan 

op de “voorganger” Giro del Trentino en wordt door de wielerprofs als voorbereiding op de Giro 

d‘Italia benut. Freestyle-actie van wereldniveau is te zien tijdens het grootste Gravity Mountainbike-

Festival Crankworx dat in juni voor de vijfde keer in Innsbruck wordt georganiseerd. 

 

 

Racen voor wielertoeristen  

https://www.uci.org/cycling-for-all/bike-city-label
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Ook dit jaar kunnen ambitieuze wielertoeristen uitkijken naar de 'Ötztaler Radmarathon' die eind 

augustus 2021 wordt gehouden. Ook tijdens het KitzAlpBike-festival, dat eind juni plaatsvindt, staat 

het Brixental gedurende een hele week in het teken van het mountainbiken. Daarnaast worden deze 

zomer in heel Tirol talloze andere evenementen voor wielertoeristen georganiseerd, zoals de Arlberg 

Giro, de Imster Radmarathon, de Dolomitenrundfahrt, de Kaunertaler Gletscherkaiser of de 

Dreiländergiro. Maar dat is nog niet alles. Deze zomer kunnen wielerfans bovendien deelnemen aan 

de Tour Transalp, de Kitzbüheler Radmarathon, de Kufsteinerland Radmarathon, de Radweltpokal 

in St. Johann en de Rad-Marathon-Tannheimer Tal. Je raakt enigszins buiten adem als je al deze 

wielerhoogtepunten opsomt. 

 De 5 beste single tracks van Tirol 

Een onderdeel van de wielersport dat in de Alpen helemaal booming is, is het downhillen. Elk jaar 

worden in Tirol meer officieel goedgekeurde single tracks aangelegd. De Arzler Alm Trail, de 

Blindsee Trail, de Fleckalm Trail, de Leiterberg Trail en de Plamort Trail werden zelfs onderscheiden 

met het predicaat “Great Trail”. Zij zijn exemplarisch voor ongeveer 115 single tracks (ca. 330 km) 

in Tirol waar fietsers avonturen op smalle paden kunnen beleven. 

E-mountainbike 

E-mountainbikes vormen een spannend alternatief voor gangbare mountainbikes, omdat met een 

extra portie energie ook lange tochten mogelijk zijn. Een een einde van de e-bike-trend is nog lang 

niet in zicht. Daarom werd de infrastructuur in Tirol ook verder uitgebreid. Op veel plaatsen kunnen 

tegenwoordig e-mountainbikes worden gehuurd en bij steeds meer berghutten kunnen de accu's 

worden opgeladen. E-mountainbikes bieden ook wandelaars en klimmers ongekende 

mogelijkheden. Als de weg naar de top of toegang tot de klimwand te ver is, vormt e-mobiliteit de 

oplossing: eerst fiets je een stuk en daarna loop je te voet naar de top.  

Langeafstandsfietsen in Tirol 

Slechts enkele hoogtemeters moeten plezierfietsers en gezinnen overwinnen. Langs de rivieren en 

dalen lopen in Tirol enkele van de mooiste langeafstandsfietspaden van de Alpen, zoals de Drau- of 

de Innradweg. Als geheime tip voor fietsers die ook culinair willen genieten, geldt de Via Claudia 

Augusta met talloze Tiroolse café-restaurants direct langs de route. De fietsroutes in Tirol voor 

plezierfietsers zijn in totaal bijna meer dan 1.000 kilometer lang. Fietsvriendelijke accommodaties, 

verhuurstations voor e-bikes, fiets-shuttles en reparatieservice completeren het op fietsers gerichte 

aanbod. 

Aanvullende informatie:  

• Informatie voor wielertoeristen: www.tirol.at/rennrad   

• Informatie voor mountainbikers: www.tirol.at/mountainbiken   

• Informatie voor plezierfietsers: www.tirol.at/radfahren  

 

Veilige gastvrijheid: een overzicht van de huidige Covid-19-gerelateerde 

veiligheidsvoorschriften voor aanbevelingen in Tirol vindt u op www.welcome.tirol  

 

http://www.tirol.at/rennrad
http://www.tirol.at/mountainbiken
http://www.tirol.at/radfahren
http://www.welcome.tirol/
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Tirol hoort met zijn 34 regionale afdelingen tot de toonaangevende vakantiebestemmingen van 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 het alpine berglandschap en de natuur, de hoge kwaliteit van de 

service en infrastructuur alsook de gastvrijheid. Die Tirol Werbung GmbH is gevestigd in Innsbruck, maakt deel 

uit van de Lebensraum Tirol Holding GmbH en fungeert als toerismemarketingorganisatie van het land. Haar taak 

is het om Tirol als de populairste bestemming van de alpine wereld te positioneren. 

 

   

   

   

   


