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Samenstelling route: Jan Nobbe.  
 

Auteur: Jos Wlazlo   Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden 

gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   



  blz 2 van 4 

 

Op 2 uurtjes rijden vanaf de Nederlandse grens bij Heerlen ligt mooi aan de Moezel het plaatsje Treis-
Karden.  Samen met wandeling 1300 kunt u er een prachtig wandelweekend van maken. Op het Marktplein 
ligt Gasthaus La Mula.  Vanaf de parkeerplaats aan de Moezel loopt u in 1 km naar station Karden en neemt 
u de trein naar Cochem (10 min).  Dan wandelt u door de leuke smalle straatjes van het wijnstadje waar u 
kunt starten met Kaffee und Kuchen. Via trappen, steegjes en straatjes loopt u omhoog naar de Reichsburg 
waar u fantastisch uitzicht heeft op het stadje. U steekt de Moezel over en dan begint u aan de Moselsteig, 
een schitterend pad door de wijnvelden en de uitzichten op de Moezel worden steeds mooier. Het is een 
van de mooiste paden uit deze wandelgids! Voorbij het dorp Valwigerberg met Gasthof wandelt u naar de 
afgelegen boerderij Birkenhof en dan loopt u door de bossen omlaag  naar Treis-Karden waar u bij de 
Biergarten nog iets kunt nuttigen. Neem zelf proviand mee. U kunt ook naar het mooie Marktplein lopen en 
o.a. een pizza eten bij La Mula. Blijft u in Treis overnachten, dan moet u beslist eens gaan eten bij Kraup’s 
Weinstube, Am Rathaus 6. Van parkeerplaats Treis-Karden naar station Karden is 1 km lopen. 
 

Startpunt: Parkeerplaats Moselallee 37a, Treis-Karden. (Naast Treiser Biergarten).   
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

18,85 km  6.15 uur  238 m  543 m 
 

 
 

1299. TREIS-KARDEN - COCHEM 18,8 km  
 

1. Vanaf de parkeerplaats in Treis loopt u naar de 
Moezel en gaat u R over het klinkerpad. Negeer 
zijpaden. Voorbij aanlegsteiger van de Köln-
Düsseldorfer buigt het pad naar rechts. Aan de 
kruising van klinkerpaden gaat u L. 50 m verder 
gaat u voorbij zitbank R steek de asfaltweg 
(Moselallee) over en loop RD (Im Fronhof) de 
smalle asfaltweg omhoog. (Dit is ca. 100 m vóór de 
brug, die u zo meteen oversteekt). Boven aan de 
doorgaande weg gaat u L (Brückenstraβe). Aan 
de rotonde gaat u L en u steekt via brug de 
Moezel over.  
 

(Treis-Karden was in de tijd van de Romeinen een 
verkeersknooppunt, vanwaar een doorwaadbare 
plaats naar Karden leidde).  
 

Aan de T-splitsing met verkeerslichten gaat u L 
omlaag. Na 50 m gaat u scherp L de smalle 
asfaltweg/fietspad langs de Moezel omlaag. Loop 
onder de brug door en volg de smalle asfaltweg 
verder langs de Moezel. Negeer zijpad scherp 
links omhoog. Vlak daarna gaat u aan de 3-
sprong bij wegwijzer L door het tunneltje.  Aan de 
T-splitsing in Karden gaat u L (Bahnhof) omhoog. 
Neem het eerste pad R (spoor 1-3), loop onder de 
spoorlijn door en loop RD de trappen omhoog 
naar het station. Boven in het station, meteen na 
de trappen, gaat u R en u komt meteen bij 
toeristenbureau waar u een treinkaartje kunt 
kopen naar Cochem (perron 2). Er is ook leuke 
info beschikbaar. U kunt ook op perron 2 via 
automaat een kaartje kopen.    
 

2. Vanaf station Cochem loopt u RD omlaag 
richting Moezel, steek de doorgaande weg over 
en ga R over het asfalt- voetpad met links de 
Moezel.   
 

(Even verder heeft u voor u mooi zicht op de hoog 
gelegen Reichsburg Cochem, waar u naar toeloopt).  
 

Ca. 20 m vóór de brug en bij ingang van grote 
parkeerplaats steekt u R de doorgaande weg over 
en gaat u RD over de klinkerweg/eenrichtingsweg 
met rechts het busstation. Steek dan schuin L het 
pleintje over en ga in de linkerhoek R de trap 
omlaag. Loop RD door het tunneltje en ga dan  
meteen L het tegelpad omhoog. Boven steekt u L 
via zebrapad de doorgaande weg over loop RD 
over het pleintje. Meteen daarna gaat u aan de T-
splitsing, met rechts de oude stadspoort 
genaamd Enderttor (1352), L het smalle 
winkelstraatje omlaag.  Aan de T-splitsing gaat u 
R de smalle winkelstraat omhoog.  
 

(Even verder passeert u links Café Konditorei Flair 
voor Kaffee und Kuchen.  Als u door de zaak loopt, 
dan komt u bij een mooi groot terras gelegen nabij de 
Moezel). 
 

3. U loopt onder de hoge toren door van de Sint  
Martinuskerk, die via de zijdeur (nr.1) te bezoeken 
is.  
 

(De kerk werd in de jaren 1456-1503 gebouwd. In de 
jaren 1930 werd een nieuw schip gebouwd. Bij een  
bombardement op 5 jan 1945 op de stad werd de 
Martinuskerk grotendeels verwoest. Slechts de 
buitenmuren van het oude koor uit 1939 bleven 
overeind. Aan de muur in de kerk hangt een 
herdenkingskruis o.a. aan de twee misdienaren die 
bij dit bombardement in de kerk om het leven 
kwamen. De wederopbouw van de huidige kerk vond 
plaats in de jaren 50). 
 

Meteen daarna gaat u bij verkeersspiegel en voor 
arcade R de trappen omhoog richting 
Kapuzinerkloster. 
 

(Omhoog lopend passeert u  een moderne versie van 
de Zeven Voetvallen van Jezus).   
 

Boven bij de ingang van de voormalige 
kloosterkerk (1625-1628) gaat u L de trappen 
omlaag.  



  blz 3 van 4 

 

(Van 1625-1628 werden ook de bijgebouwen 
gebouwd en werd het kloosterterrein ommuurd. Het 
klooster deed dienst tot begin 19e eeuw. Vanaf 1810 
deed het dienst als school en ziekenhuis. De kerk 
behield zijn functie. Tegenwoordig (2019) zijn de 
oude kloostergebouwen compleet gerestaureerd en 
dienen als cultureel- en vergadercentrum van het 
stadje). 
 

Beneden aan de trappen gaat u  R omhoog. 
Meteen daarna aan de 3-sprong bij mooi 
vakwerkhuis (1704) gaat u L (Pumpengässchen) 
de smalle kasseienweg via trappen omlaag.  
Beneden aan de kruising voor leuk pleintje, waar 
enkele beelden van bekende inwoners van 
Cochem staan,  gaat u L de smalle  weg omlaag. 
Meteen voor huisnr. 21 gaat u R (Schlaufstraβe) 
de smalle kasseienweg omhoog langs een 
vakwerkhuis.  Negeer zijwegen en volg RD de 
kasseienweg omhoog, die na 200 m een stijgende 
asfaltweg wordt. Aan de 4-sprong gaat u L (Am 
Tummelchen) de doodlopende asfaltweg 
omhoog.  Negeer bij Kruiswegstatie 1 trap rechts 
omhoog en ga dan even verder schuin L het 
grindpad  omhoog naar het uitzichtpunt, waar een 
zitbank staat. Loop hetzelfde pad omlaag, ga R de 
asfaltweg omlaag en na 30 m gaat u bij 
Kruiswegstatie 1  L de stenen trappen omhoog.  
Boven bij de St. Luciakapel volgt u RD de 
klinkerweg langs de scholen en Kruiswegstaties. 
Negeer meteen voorbij Kruiswegstatie 5 zijweg 
scherp links omlaag. Vlak daarna gaat u aan de T-
splitsing bij zitbanken L de kasseienweg omhoog 
richting burcht. Aan de volgende T-splitsing gaat 
u L de asfaltweg omhoog met rechts een 
wijngaard. Boven komt u bij de Reichsburg 
Cochem, waar u bij het kanon en zitbanken 
schitterend uitzicht heeft.  
 

(De beroemde burcht werd rond 1020 gebouwd. De 
burcht kwam in 1294 onder het gezag van de 
bisschop van Trier en deze liet het tot een sterke 
vesting uitbouwen. In deze tijd kreeg de stad 
eveneens muren en poorten. Om tol te kunnen heffen 
kon de Moezel met een ketting worden afgesloten. 
Wie erlangs wilde varen moest dus eerst betalen. In 
1689 werd de burcht net als bijna geheel Cochem 
verwoest door Franse legertroepen. Bijna 200 jaar 
was en bleef de burcht een ruïne. In 1868 kocht een 
Berlijnse koopman de grond met daarop de ruïne. Hij 
liet de burcht weer opbouwen in de 19e eeuwse stijl. 
In 1942 werd de Reichsburg eigendom van het 
Duitse Rijk. In 1978 kwam het kasteel in eigendom 
van de stad Cochem en is tot op heden een 
belangrijke toeristische bezienswaardigheid). 
 

4. Loop  terug de asfaltweg omlaag. Aan de 
kruising bij wegwijzer gaat u L over het grindpad  
richting Pinnerberg met links een wijngaard. Even 
verder loopt u trappen omlaag, Bij kapelletje met 
Piëta gaat u L via trappen het kasseienpad 
omhoog. Boven passeert u de Pestkapelle  
St. Rochus (1422).  Na een afdaling met prachtig 
uitzicht o.a. op de Moezel  loopt u bij volgende 
kapel met Piëta RD onder de oude stadspoort 
genaamd Martinport (1352) door en volg RD 

(Burgfrieden) de klinkerweg omlaag door 
Cochem. Op het laagste punt van het straatje 
gaat u aan de 3-sprong bij huisnr. 19 R omlaag. 
Steek meteen daarna de doorgaande weg over en 
ga L de smalle asfaltweg/fietspad omlaag met 
rechts de Moezel. Negeer zijweg schuin links 
omhoog. Meteen voorbij de tweede trap links gaat 
u schuin L het smalle rode klinkerpad omhoog. 
Boven bij  zitbank gaat u R over het klinkerpad en 
u passeert verschillende zitbanken waar u mooi 
zicht heeft op de Moezel. Vlak vóór de brug steekt 
u L via oversteekplaats de doorgaande weg over. 
Loop 10 m RD en ga dan meteen R onder de brug 
door. (Voor u ziet u hier een fontein). Na 20 m gaat 
u R de trap omhoog en boven gaat u L de brug 
(Skagerak Brücke) met wachthuisje over. Let op! 
Aan het eind van de brug voor de grote met 
breuksteen gebouwde St. Remacluskerk (1964-
1965) gaat u bij zebrapad scherp R de trap 
omlaag. Beneden gaat u in Cochem-Cond L 
(Uferstraβe) met rechts de Moezel.  (Voor u heeft u 
weer mooi zicht op de Burg). Neem de eerste trap 
scherp R omlaag. Beneden gaat u voor haventje 
L. Meteen daarna  gaat u aan de Y-splitsing R 
over het asfaltpad vlak langs de Moezel.  Negeer 
2 trappen links. Aan de Y-splitsing gaat u L de 
smalle asfaltweg omhoog.   
 

5. Boven steekt u bij huisnr. 18 de asfaltweg 
(Uferstraβe) over en loop dan RD (Kirchstraβe) 
omhoog.  Aan de 4-sprong bij mooi vakwerkhuis 
(1615) gaat u RD (Pastor-Ziegler-Platz) de trappen 
omhoog.  
 

(Boven meteen na trap passeert u rechts het 
Zehnhaus (1625) waar de inwoners vroeger hun 
belasting moesten betalen).  
 

Meteen voorbij de witte kerktoren, een restant 
van de voormalige parochiekerk (1704) gaat u R 
over het klinkerpad met links op het pleintje een 
beeld van St. Remaclus. Aan de 4-sprong voor 
huisnr. 7 gaat u RD over het kasseienstraatje.  
Aan de T-splitsing gaat u L (Talstraβe) de 
asfaltweg omhoog langs huisnr. 9.  (Hier heeft u 
rechts weer mooi zicht op de Burg). Steek de 
doorgaande weg (Valwiger Straβe) over en loop 
RD (Talstraβe) de doodlopende weg omhoog. Na 
50 m gaat u boven voor houten witte carport (nr. 
26) R over het klinkerpad. Na 25 m gaat u aan de 
3-sprong bij zitbank, wegwijzer en Kruiswegstatie 
11 L het paadje omhoog. Boven bij 
Kruiswegstatie 4 gaat u R (Moselsteig) de smalle 
asfaltweg gelegen tussen wijngaarden  omlaag.  
 

(Rechts aan de overkant van de Moezel ziet u 
Pestkapelle St.Rochus waar u langs bent gelopen).   
 

Beneden aan de 3-sprong bij zitbank en 
wegwijzer gaat u L (Moselsteig) over de veldweg 
richting Beilstein. Volg nu geruime tijd het pad 
(Moselsteig/Apolloweg) langs de steile helling 
tussen de wijnranken door met mooi zicht op de 
Moezel.   
(Even verder passeert u links een kapelletje, een 
stenen wegkruis (1630) en een picknickbank. Na 600 
m passeert u een zitbankje , een genietplekje).  
 



  blz 4 van 4 

 

Na 1 km gaat u aan de 3-sprong bij infobord L 
(Moselsteig/Apolloweg) het pad omhoog.  
 

6. Volg nu geruime tijd het goed te belopen 
prachtige panoramapad. 
 

(Na 200 m passeert u bij infobord een schuilhut 
(Schützhütte) met picknickbank. Beneden ziet u het 
klooster Eberbach (12e eeuw) dat tussen 1731 en 
1755 flink werd uitgebreid. Aan dit pad passeert u 
nog enkele infoborden en zitbanken).  
 

Na 1,2 km, meteen voorbij infobord “Fauna en 
Flora”, gaat u bij wegwijzer L (Moselsteig/ 
Apolloweg) het smalle bospad steil omhoog 
(straffe kuitenbijter) richting Beilstein. 
 

(Beilstein, gelegen aan de Moezel, is een 
schilderachtig plaatsje met veel kleine, kronkelige 
straatjes en vele historische gebouwen. Zeker eens 
bezoeken). 
 

Na bijna 150 m verlaat u boven  bij schuilhut het 
bos en volg RD het panoramapad omhoog.  Na 
ruim 300 m gaat u boven aan de 3-sprong bij 
zitbank RD (Moselsteig/Apolloweg) over het 
vlakke brede bospad, dat na 300 m een stijgend 
en dan een dalend breed pad wordt. Na 700 m 
gaat u aan de 3-sprong bij wegwijzerbord L 
(Moselsteig/Apolloweg) het smalle (even steile) 
paadje omhoog. Na bijna 500 m gaat aan de 
asfaltweg L (Moselsteig/Apolloweg) omhoog en u  
loopt even verder het dorpje Valwig binnen. 
Negeer zijwegen. Vlak voor de witte 
bedevaartkerk St. Maria en Maria Magdalena  gaat 
u bij twee zitbanken RD over het grindpad met 
rechts de kerk en links een mooie 
picknickweide/speelplek.  
 

(De kerk met de mooie glas-lood-ramen is te 
bezoeken. Aan de rechter kant van de kerk staat bij 
waterput een infobord waar u meer te weten komt 
over de geschiedenis van deze oude kerk).  
 

Aan de asfaltweg voor het Landgasthof Kaster 
gaat u R. (Een leuke pauzeplek met terras waar u 
iets kunt eten en drinken Do. gesloten). Meteen 
daarna aan de T-splitsing voor de voormalige 
pastorij (1790/huisnr 3) gaat u L.  Na 50 m gaat u 
tegenover de meer dan 600 jaar oude eik en 
tegenover het voetbalveld L over de smalle 
rustige asfaltweg richting Tester Kapelle.  (U 
verlaat hier de Moselsteig/Apolloweg). Negeer 
zijwegen/paden en volg de smalle asfaltweg RD 
(8) met rechts de bosrand en een eindje verder 
links mooi uitzicht.  Na 1,2 km gaat u aan ruime 3-
sprong R de bosweg omhoog richting Tester 
Kapelle.   
 

7.  Vlak daarna gaat u aan de Y-splitsing voor de 
Tester Kapelle L (5) over de veldweg.  
 

(De Tester kapel herinnert aan de Tester hoeve 
(landgoed) die hier nabij van circa 1700 tot 1850 
stond. De huidige kapel, in 1999 gebouwd, vervangt 
de Hofkapel die bij het landgoed hoorde. Tot  1982 
stond de Hofkapel hier als ruïne en is toen ingestort).  
 

Negeer veldweg rechts. Beneden passeert u links 
een waterpoel. Aan de 3-sprong voor hoge 

afrastering van weiland gaat u R (5) de veldweg 
omhoog. Boven aan de T-splitsing voor  grote 
akker/grasland gaat u L met links de hoge 
afrastering van weiland. Aan de volgende T-
splitsing gaat u R de veldweg omhoog met links  
infoborden die horen bij het Bienen Erlebnispfad. 
Beneden aan de 3-sprong gaat u RD over de licht 
stijgende veldweg. Boven aan de volgende 3-
sprong gaat u L en volg RD de dalende weg langs 
een grote loods horende bij boerderij. Voorbij de 
loods/open veestal volgt u RD het smalle 
bospaadje omlaag.  
 

(Hier in het bos ziet u mogelijk omgewoelde grond 
een teken dat hier wilde zwijnen actief zijn).   
 

Na 500 m steekt u beneden het beekje over en 
loop het paadje omhoog. Vlak daarna gaat u aan 
de T-splitsing L over het licht dalende brede 
bospad met links beneden het beekje dat door de 
diepe grubbe stroomt. Na 800 m gaat u de ruime 
3-sprong  RD over de bosweg met links beneden 
nog steeds het beekje. Na 600 m gaat u aan de Y-
splitsing L (M-K) de bosweg omlaag.  
 

(Na 700 m passeert u een zitbank met uitzicht op o.a. 
de  Moezel, wijnvelden, het dorp Pommern en op de 
hooggelegen kapel gelegen tussen de wijngaarden).  
 

8. Na 1,8 km gaat u voorbij slagboom en bij 
zitbank L de doorgaande weg (K35) langs de 
vangrail omlaag. Na 200 m passeert u bij 
zitbanken een met breuksteen gebouwde 
Mariakapel (1932).  100 m verder meteen voorbij 
plaatsnaambord Treis Karden gaat u scherp L 
(Am Tennisplatz) de doodlopende weg omlaag.  
Aan de 3-sprong gaat u RD verder omlaag. 
Voorbij het tenniscomplex  gaat u aan de T-
splitsing R over de asfaltweg. Na 100 m gaat u 
vlak voor huisnr. 17 schuin L het pad omlaag. 
Steek beneden bij brug de asfaltweg over en loop 
bij de grote abeelbomen  RD over de 
asfaltweg/grindweg met links de 
plezierjachthaven.  
 

(Voor u in de verte ziet u boven op de heuvel een 
groot kruis dat ’s avonds verlicht is).  
 

Na 250 m buigt  de grindweg naar rechts. Meteen 
daarna steekt u L de brug over en loop RD. Aan 
de asfaltweg gaat u L (Moselallee)  U passeert 
links een Biergarten en u komt weer bij de 
parkeerplaats. 
(Als u voor het hotel R (Wehrgasse) de smalle 
asfaltweg omhoog loopt, komt u na 150 m boven op 
de Marktplatz waar o.a. een café, bakker/konditorei 
en pizzazaak is. Een mooie plek om de wandeling 
binnen of op de terrassen af te sluiten.  
 

Als u bij de Marktplatz RD loopt dan komt na 50 m bij 
de grote met breuksteen gebouwde Johannes de 
Doperkerk (1828).    
Hier aan het kerkplein ligt ook de voormalig met 
breuksteen gebouwde Knabenschule/jongensschool 
(1831-1976).  
 

Blijft u in Treis overnachten, dan moet u beslist eens 
gaan eten bij Kraup’s Weinstube, Am Rathaus 6). 


