
 

 

 
www.superfamilie.nl 

 
  

Wandeltocht Riedingtal in de Lungau 
Riedingtal Zederhaus – Brünnwand Quellen – Schlierersee Schliereralm – 

Grubergalm – Hoislalm – Ilgalm - Königalm 

*****  -  4 tot 17 Km  -  160 tot 538 Hm  -  2 tot 6 uur 

 
 

Het natuurpark Riedingtal in het district Tamsweg Lungau behoort tot de mooiste dalen van het 

Salzburgerland. Het dal ligt tussen de hoge toppen van de Radstädter Tauern met als 

hoogtepunten de Schlierersee en de vele Almhütten met hun gezellige terrasjes. Reden genoeg 

voor ons om er een rondwandeling te maken.  

Het is een smal diep dal zodat je in principe heen en terug loopt over dezelfde route, maar er 

zijn ook andere opties mogelijk die wij hebben onderzocht. In het Riedingtal is een zeer 

frequente Wanderbus verbinding beschikbaar, zo kunnen we een deel van het dal per voet 

afleggen en bijvoorbeeld met het busje terugkeren naar het startpunt. Gasten die in de Lungau 

overnachten ontvangen altijd de Lungau gastenkaart waarmee er op alle busverbindingen 

slechts een eigen bijdrage van € 1,- geldt. Daar hoeven we de busreis dus niet voor te laten.  

 

Daarmee kan deze route eenvoudig in lengte worden gevarieerd van slecht enkele kilometers 

tot de 8,5Km naar het eindpunt Königalm, of nog langer als je een deel of het hele stuk weer 

terug gaat lopen. Vanzelfsprekend zijn ook de af te leggen hoogtemeters en de looptijd 

afhankelijk van wat je hier te voet wilt doen. De route die wij hebben afgelegd en hier 

beschrijven is 12Km, 495m stijgen en 160m afdalen. Waarbij we een deel van de terugweg met 

het busje hebben afgelegd. Gewoon omdat dat ook leuk is.  

Wij hebben voor de optie van de echte wandelpaden gekozen en de brede sintelweg, waar ook 

de bus op rijdt, vermeden. Je kunt het dal inlopen via de wandelpaden of geheel danwel 

gedeeltelijk kiezen voor de halfverharde weg. Daarmee is dit dal geschikt voor elk type 

wandelaar. En wat je ook kiest, het is er overal fantastisch.  
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Onze rondwandeling begint met een deel over een sintelweg, daarna tot aan de Schliereralm via 

iets smallere bospaden. Voorbij deze Alm is het rond de Schlierersee nog steeds een breder pad, 

daarna wordt het een prachtig smal wandelpaadje dat steeds de beek blijft volgen. Stukjes 

boomwortelpad, delen bestaande uit een stenig pad, en ook wat graspaden krijgen we onder de 

wandelschoenen. Over een heel kort stukje moeten we wat licht klauteren over traptreden en 

een smalle loopplank. Maar niets moeilijks.  

Het Riedingtal is, als we de tolkosten van de Tauernautobahn willen vermijden, het beste te 

bereiken over een ontzettend leuke route via het dorpje Zederhaus. Dat kan vanuit Kärnten door 

bij Rennweg am Katschberg de 99 naar Sankt Michael im Lungau te nemen. Komende vanaf 

Tamsweg im Lungau waar wij verbleven, rijden we over de 96 naar Sankt Michael.  

In Sankt Michael im Lungau gaat de 96 door dit stadje heen richting de A10 Tauernautobahn 

aansluiting. Net voor het tolhuis houden we dan rechts aan. Zederhaus wordt daar al aangegeven 

via een route parallel aan de A10. We rijden door een serie kleine dorpjes als Oberweissburg, 

Fell en Brettstein tot we Zederhaus bereiken.  

Vanaf Zederhaus heet de weg die we volgen Zederhauser Landesstrasse en daar wordt het 

Riedingtal al aangeven. Het is dan nog 6 á 7km. Steeds weer onder de A10 door, waar je verder 

niets van ziet, een prachtig dal in. De weg wordt smal en de route is ontzettend leuk om te 

rijden.  

Net voor de ingang van het Riedingtal ligt links een lange parkeerplaats en enkele meters 

verderop staat rechts een gebouwtje. Een openbaar toilet midden in de bossen. Gelijk na dit 

gebouwtje zijn links nog enkele 

parkeerplaatsen voor een sintelweg naar links, 

de Wald genaamd, met daarbij 

informatieborden. De laatste plekjes zijn al 

bezet, dus keren we om en kiezen voor de 

langere parkeerplaats waar nog slecht een 

andere wagen staat.  

Navigatie: Wald 12, Wald. Kruising 

Zederhauser Landesstrasse/Wald. (Als je de 

wandelroute wilt verkorten is het mogelijk om 

nog verder door te rijden tot aan de 

Schliereralm. Daar ligt een grote 

parkeerplaats, de laatste vrij toegankelijke).  

Vanaf de parkeerplaats lopen we voorbij het toiletgebouw en gaan dan linksaf de sintelweg in 

via het hekje. We komen langs een woning en gaan verder met het bos en de Riedingbach links 

en rechts open Almen met leuke vergezichten. We lopen door tot we het bos in gaan wat we 

ook al snel weer verlaten. We staan dan voor een mooie Alm met achter het groene veld weer 
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een woning. Hier houden we links aan langs de bosrand en licht omhoog om dan pal langs dat 

huis weer het bos in te gaan.  

Het pad wordt smaller en de berghellingen naast ons steiler met links en rechts soms loodrechte 

rotswanden. De beek is ook nadrukkelijker aanwezig en het geluid van stromend water 

weerkaatst tegen de rotswanden. We passeren een hekje en lopen dan alsmaar geleidelijk 

omhoog tot we links plots stukjes van twee bijzondere watervallen te zien krijgen.  

Hier ergens staat rechts van het pad een gele 

handwijzer. Rechts gaat een smal paadje 

omhoog naar een hoger gelegen uitzichtpunt 

met uitzicht op deze watervallen. Het Natur 

Denkmal Brünnwand Quellen. Volgens het 

bordje slechts 10 minuten vanaf het 

hoofdpad, dus dat willen we wel even 

bekijken om daarna hier weer terug te keren.  

Het is deels wel een pittig klimmetje over het 

smalle paadje, maar al snel komt het met een 

houten hek omheinde uitzichtplateau in zicht.  

Vanaf het uitzichtpunt zijn de waterbronnen die vanuit de steile rotswand komen goed te zien 

en er is een informatiebord met meer info over deze Brünnwand Quellen. Er is ook een mooie 

brede bank beschikbaar, daar maken we gelijk maar even gebruik van voor een eerste korte 

pauze.  

Weer terug op het pad langs de Riedingbach vervolgen we onze route tot we een dichter bos in 

gaan en het even later weer opener wordt. Het pad wordt een karrenspoor en komt daarna uit 

op de Wald, hier nog een asfaltweg vlak voor de Schliereralm. Het gaat linksaf op het asfalt 

waar we gelijk al de grote parkeerplaats zien.  

Voorbij de parkeerplaats gaat het naar links en zien we om de bocht de prachtige Alm liggen 

met ervoor de Schlierersee. Voor deze See kunnen we links door een hekje en moeten we daar 

de rechte dam op. Maar dat doen we dadelijk 

pas. Eerst maar eens deze Alm wat beter 

bekijken.  

Rechts staat het hoofdgebouw, het 

Almgasthof met een groot terras, links een 

mooie speeltuin. Gelijk na de speeltuin staat 

nog een gebouwtje, dat is het Naturparkhaus. 

Informatiepunt en souvenirwinkel. De 

Schliereralm is tevens een busstation. De 

kleine Wanderbusse gaan vanaf hier verder 

het Riedingtal in, en voor de grote lijnbussen 

is dit vanuit Zederhaus het eindpunt.  

Bij een eventuele terugreis met de Wanderbus moeten we er rekening mee houden dat we tot 

hier mee kunnen rijden. Willen we ook het laatste deel naar ons startpunt met de bus doen, dan 

moeten we hier dus overstappen op de lijnbus voor enkele kilometers.  
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Na ons bezoekje aan de leuke Alm zoeken we de dam op en steken deze over naar de andere 

zijde van de Schlierersee. Daar gaat het rechtsaf waarmee we het schitterende meer blijven 

volgen via een breed pad met op regelmatige afstanden bankjes langs de waterkant. Het uitzicht 

op de 2500m hoge bergtoppen achter de See is er fantastisch, zeker op een zonnige hete dag als 

vandaag.  

We blijven het pad rond het meer aanhouden waarna deze naar rechts om het water buigt en we 

richting de Hubertuskapelle gaan. Het pad loopt langs deze mooie kapel. Daarna steken we een 

brug over een nu droge rivierbedding over en houden links aan en lopen een stukje bos in via 

de brede sintelweg. Tot we een kruising 

bereiken.  

Op de kruising van brede paden steken we 

recht over naar een smal paadje. Het gaat het 

bos in langs een bankje tot we de oever van de 

Riedingbach bereiken. Daar buigt het pad iets 

naar links en gaan we een ontzettend mooi 

stukje bos in, eerst weer wat verder van de 

beek vandaan.  

Hoogtemeters maken we hier nauwelijks 

terwijl we het bijzonder leuke wandelpad 

alsmaar blijven volgen met een afwisseling van gedeelte met bos en regelmatig ook weer vlak 

langs de beek. Soms zijn er wat zijpaden en splitsingen, maar we blijven het pad volgen dat hier 

tevens is aangegeven als 'Almen Wanderweg'.  

Deze Almen Wanderweg in het Riedingtal lijkt de rest van de route tot aan de Königalm 

nagenoeg gelijk te lopen aan het door ons geplande traject. Bij twijfel kun je deze borden dus 

ook gewoon aan blijven houden. Voor zover ze er staan, want er zijn ook langere stukken, 

vooral meer achter in het dal, waar we deze borden niet meer tegen zijn gekomen. (Mogelijk 

wijkt de route daar soms uit naar de brede 

sintelweg).  

Als we weer eens een smal stukje pad pal 

langs de prachtig stromende beek volgen met 

links het dichte bos, zien we aan de overzijde 

een boerderij. Dat is de tweede Alm van 

vandaag, de Gruberalm. Even later steken we 

via een brug de beek over en staan dan bij de 

Almgasthof. Vanaf de achterzijde waar wij 

staan is het terras niet te zien, dat is aan de 

voorzijde bij de brede weg te vinden.  

Over de brug gaan we linksaf het graspad op. Bijna ongemerkt zijn we hier op 1514m hoogte 

aangekomen en ook op dit graspad lijken we nauwelijks aan hoogte te winnen. Maar mooi is 

het wel hier op de Alm met de beek nu aan onze linkerzijde.  

Aan het einde van de Alm steken we de houten brug over en vervolgen het pad het bos in. De 

beek is hier zo mogelijk nog mooier met overal stenige strandjes, het pad blijft er steeds vlak 

aan langs lopen. Het is vandaag een zonnige en zeer warme dag, maar met het koude water van 
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de beek onder in het dal en de vele stukken bos waar we doorheen trekken is het er zeer 

aangenaam.  

Ondertussen kijken we uit naar een mooi schaduwplekje om op de meegebrachte lunch aan te 

kunnen vallen. Er staan wel regelmatig bankjes langs de route maar deze staan of in de 

brandende zon of op een schaduwplekje te ver van de Riedingbach naar onze smaak. Dan zien 

we een breder stuk stenig strand met ook een paar grotere rotsblokken die geschikt zijn om op 

te zitten en om als tafel te dienen. En we kunnen er ook nog even lekker de voeten in de beek 

afkoelen!  

Als het tijd is om weer verder te trekken vervolgen we het paadje door het bos, maar al snel 

wordt het opener en zien we voor ons een volgende Almhütte. We komen aan bij de Hoislalm, 

weer een mooi plekje met een omheind terras pal langs de beek.  

Voor de Alm houden we links aan en volgen het paadje langs het terras om daarna het bredere 

pad voor de Hütte langs te kiezen. Slechts enkele meters, dan kiezen we het eerste bredere pad 

naar links. We steken een klein stroompje 

over en gaan weer richting het water en het 

bos.  

Kijk hier voor je het bos in loopt nog even 

links achterom naar de spectaculaire 

rotswand van de Riedingspitze. Je ziet er hele 

bijzondere door erosie gevormde zandsteen 

rotsformaties! Wij hebben dit slechts een keer 

eerder gezien op Tenerife enkele jaren 

geleden.  

Daar wordt het pad weer smaller en komen 

we bij het wat lastiger deel van het traject. We gaan wat meer klimmen en afdalen. Soms via 

enkele traptreden of grote boomwortels, een loopplank met houten reling wordt overgestoken, 

en achter een hek moeten we weer een stukje steil omlaag. Maar alles is goed voorzien van 

leuningen en andere hulpmiddelen om dit 

eenvoudig en veilig te kunnen doen.  

Ook deze keer verlaten we al snel weer het bos 

en wordt het opener, we wandelen weer over 

een smal paadje pal langs de mooie 

Riedingbach.  

Waar het dal vlakker en breder wordt gaat het 

rechtdoor over een breder stenig pad tussen de 

daar verspreid staande bomen door, daarna 

wordt het een graspad over de volgende Alm 

en zien we ook de volgende Almgasthof al 

weer staan waar we recht op af gaan. We zijn bij de Ilgalm aangekomen met ook hier weer een 

uitnodigend terras met uitzicht op de schitterende bergtoppen rond het Riedingtal.  
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Nog voor we bij de Almhütte zijn houden we het pad naar links richting de bomen met 

daarachter de beek aan. Eenmaal bij het water kunnen we naar rechts achter de omheining van 

de Alm langs en dan... zien we plots geen pad meer.  

We zien alleen een vaag paadje door hoog onkruid, dat kan het niet zijn. Links van ons ligt een 

dijkje en pas als we deze hebben beklommen is het pad weer goed te zien. Het loopt er een 

tijdje over de dijk en dan meer naar rechts en omhoog weer een bosje in.  

Ook nu slecht een kort stukje, dan sluiten we aan bij de hoofdweg door het dal. Voor het laatste 

stukje tot aan het eindpunt bij de Königalm is er geen alternatief meer. We moeten nu de brede 

weg naar links volgen. Dit is deels een sintelpad, en waar het dadelijk steiler wordt is asfalt 

neergelegd.  

Het uitzicht is er weer ontzettend mooi, maar 

we lopen nu wel even in de brandende zon en 

moeten ook nog behoorlijk omhoog om bij de 

laatste Hütte te komen. Eerst zien we links van 

de weg een boerderij waar we aan voorbij 

gaan, maar er vlak achter ligt dan toch de 

Königalm. De laatste Almgasthof met een 

Wanderbus bushalte.  

De bus staat zelfs al klaar en we kunnen gelijk 

instappen, maar daar zien we vooralsnog 

vanaf nu we aan het einde van de wandeltocht 

zijn. Deze keer zoeken we wel even het terras 

op om van een koud biertje te genieten met vanaf het terras een schitterend uitzicht op de 

bergwereld. Wij wachten wel even op het volgende busje, ze rijden er heel regelmatig.  

Als de volgende bus ons alsnog op komt halen dragen we onze € 1,- p/p bij en worden we heel 

comfortabel teruggereden tot aan de Schliereralm, het eindpunt voor deze kleine busjes en waar 

de grote lijnbus al weer staat te wachten voor wie nog verder per bus wil reizen. Wij kiezen 

ervoor om vanaf de Schliereralm terug te gaan lopen naar de parkeerplaats via dezelfde route 

als op de heenweg, wetende dat dit weer veel door het bos gaat met voldoende schaduw. Dat is 

nog slechts 3,5km en alleen maar geleidelijk omlaag.  
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