1300 TREIS-KARDEN – Burg Eltz 19,5 km
www.wandelgidsardennen.nl

Op 2 uurtjes rijden vanaf de Nederlandse grens bij Heerlen ligt mooi aan de Moezel het plaatsje TreisKarden. Samen met wandeling 1299 kunt u er een prachtig wandelweekend van maken. Deze bosrijke
wandeling gaat naar Burg Eltz, één van de meest indrukwekkende burchten van Duitsland. Vanaf het
treinstation wandelt u door de bossen langs het beekje de Brohlbach door het Brohlbachtal omhoog. Dan
loopt u over een plateau met prachtig uitzicht en loopt u omlaag naar het Elzbachtal. Nabij het dorp
Möntenich passeert u de boerderij Sauersmühle en dan volgt u een prachtig bospad langs de Elzbach tot
aan de Burg Eltz waar u na circa 13 km iets kunt eten en drinken. U kunt er prachtige foto’s maken van de
burcht. Dan volgt een pittige klim richting het dorp Müdenerberg. U wandelt over graspaden en veldwegen
naar het uitzichtpunt “Kumpushof”, een van de mooiste Moselblicken! Hier is een terras dat bij mooi weer
geopend is. Via een steil avontuurlijk paadje loopt u omlaag naar Karden. De wandeling is niet moeilijk.
Alleen na de burcht is het over een afstand van 1 km steil omhoog lopen.

blz 2 van 4
GPS-afstand 19500 m, looptijd 6 uur en hoogteverschil 195 m.
Startpunt: Parkeerplaats treinstation Treis-Karden, St. Castor-Straβe 94, Treis-Karden.

1300 TREIS-KARDEN – Burg Eltz 19,5 km
1. Vanaf de parkeerplaats steekt u links van het
bushokje de weg over en loopt u RD de trap
omhoog met rechts een bedrijfsgebouw. Boven
gaat u R (Römerstraβe) de klinkerweg omlaag
langs huisnr. 10. Aan de 3-sprong gaat u RD
omlaag en u passeert meteen links het kerkhof
waarop de rijksmonumentale met breuksteen
gebouwde kerktoren staat, een restant van de
voormalige parochiekerk uit de 13e eeuw. Aan de
3-sprong bij verkeersspiegel gaat u RD. Aan de
volgende 3-sprong gaat u schuin R omlaag langs
huisnr. 12. Negeer smalle zijweg links. Beneden
aan de 4-sprong bij groot Mariabeeld gaat u L
(St. Castor-Straβe) door de smalle straat. Negeer
zijwegen.
(Tegenover 43 ziet u links een leuk huis. Bij huisnr.
28 passeert u de voormalige dorpsschool (1909) met
onderwijzerswoningen).
Aan de T-splitsing bij het pleintje Lindenplatz met
de St. Castor-Brunnen (20e eeuw) en voor de witte
Sint-Kastorkerk, een voormalige stiftkerk die ook
wel de Moseldom wordt genoemd, gaat u L de
kasseienweg omhoog
(De met drie torens getooide kloosterkerk St. Kastor
is gebouwd op de fundamenten van een
Karolingische kerk. De witte kerk is genoemd naar de
Heilige Kastor, die de bevolking van de
Untermoselstreek in de 4e eeuw tot het Christendom
bekeerde.
Binnen
in
de
kerk
is
het terracottaretabel van
het hoofdaltaar een
belangrijk meesterwerk uit de eerste helft van de 15e
eeuw. Ook de twee zijaltaren het St Stefanusaltaar
(1628) en het Johannesaltaar (16300, de kleurrijke
preekstoel (1713), de grafleggingsgroep (16e eeuw)
en het oude Stumm-orgel zijn prachtig om te zien. De
St. Kastor behoort tot de mooiste en grootste
Romaanse bouwwerken van de Moezelstreek).
Aan de T-splitsing, waar de asfaltweg bij het
prachtige vakwerkhuis (1310/Stiftstor) naar rechts
buigt, gaat u R. (U passeert links (nr.2) het
voormalig woonhuis der Scholasters (Leiter der
Stiftschulen). Beneden aan de ongelijke 4-sprong
(voorrangsweg) gaat u L (Kernstraβe) de
doorgaande weg omhoog.
(Blijf rechts van de weg lopen. (Even verder ziet u
links het grote gebouw/huis dat hoorde bij de woning
van de Schulaster). Na ruim 50 m begint rechts van
de weg een grindpad).

Na 150 m gaat u R de smalle rustige asfaltweg
(K31) omlaag richting Winthauser Höfen met
rechts beneden de Brohlbach. Na 400 m passeert
u links een waterbron. 400 m verder passeert u
voorbij de brug over de Brohlbach een kapel met
Piëta.
2. Na 100 m gaat u bij verbodsbord L over het
lager gelegen graspad, dat evenwijdig aan de
rechts gelegen asfaltweg loopt. Volg nu geruime
tijd het bospad door het mooie Brohlbachtal met
links de Brohlbach. U passeert twee zitbanken.
Na 1,4 km bij de derde zitbank buigt het pad
rechts omhoog en loopt u hoger langs de beek.
Na 50 m gaat u bij volgende zitbank L omlaag en
steek beneden het waterstroompje over. (Voor u
ziet u een mooie waterval in de beek). Loop dan RD
het bospaadje omhoog, dat meteen naar links
buigt. (U loopt dus niet naar de waterval gelegen in
de Brohlbach).Boven buigt het pad naar links en
ziet u links de beek stromen. Volg geruime tijd
het bospaadje met links de beek.
(Na bijna 1 km, circa. 20 m vóór bruggetje van
boomstammen heeft Jan Nobbe in de beek een
steenmannetje gebouwd, bouw er ook een!).
Negeer na 1 km bruggetje van boomstammen
links en loop verder RD langs het beekje. Na 700
m steekt u via brug de beek over en volg RD het
pad omhoog met rechts beneden de beek.
3. Na 400 m gaat u aan de Y-splitsing R over de
bosweg met rechts de steile boshelling. Via
houten brug bij zitbank, een mooie pauzeplek na
5,7 km, steekt u de beek weer over en loop RD de
bosweg omhoog. Negeer meteen bosweg rechts.
Na 50 m bij houten richtingsbordje buigt de
bosweg rechts steil omhoog. Na 150 m, bijna
boven, aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD
omhoog. (Als u aan de 3-sprong L gaat, komt u bij
de Schutzhütte Brohl). Bij de bosrand gaat u aan
de 3-sprong R met rechts de bosrand. Na 30 m
gaat u aan de volgende 3-sprong L het graspad
gelegen tussen akkers omhoog. Steek de smalle
asfaltweg over en loop RD het brede graspad
omhoog met rondom mooi uitzicht. Steek de
volgende smalle asfaltweg over en loop RD het
graspad schuin rechts omhoog met nog steeds
weids uitzicht,. Aan de kruising van graspaden
gaat u RD omlaag met voor u in de verte de
hooggelegen kerk in Naunheim. Negeer beneden
graspad rechts.

Steek de asfaltweg over en loop RD het brede
graspad omlaag richting bos. Negeer graspad
rechts en dan buigt het pad links omlaag.
4. Aan de T-splitsing voor de bosrand gaat u L
omlaag. Aan de 3-sprong gaat u R de veldweg
omhoog met rechts afrastering van weiland.
Boven buigt de veldweg naar links. Bij
wilduitkijkhut loopt u RD de holle bosweg
omlaag. Negeer bospad rechts omlaag. Beneden
voor de beek Elzbach gaat u R de smalle
asfaltweg omlaag. Aan de 3-sprong bij brug en
wegwijzer gaat u RD (Osteifelweg) het bospaadje
omhoog richting Burg Eltz.
(Als u wilt pauzeren, kunt u aan deze 3-sprong L naar
de boerderij (Saursmuhl (1873/zie infobord) lopen
waar u kunt vragen of u even mag zitten, het zijn
aardige mensen. De route volgend passeert u een
eind verder picknickbanken, leuke pauzeplekken).
Steek de brede bosweg over en loop RD
(Osteifelweg) het smalle bospad omhoog, dat een
eindje verder door de steile boshelling loopt. Na
400 m voor rotspunt gaat u scherp R het paadje
steil omlaag, dat na 50 m links omlaag buigt met
rechts beneden een zijbeekje van de Elzbach.
Beneden steekt u R via brug de Elzbach over en
volg het pad met links de rivier. Na 100 m gaat u
aan de 3-sprong R (Osteifelweg) het bospaadje
omhoog. Na 300 m bij groot grasveld loopt u het
trappenpad omhoog. Volg dan boven het pad met
even verder rechts beneden weer de Elzbach.
5. Na 300 m aan de kruising, aan het einde van
het rechtsgelegen weiland, gaat u RD
(Osteifelweg) het bospad omlaag. Na 100 m
passeert een picknickbank, een mooie pauzegenietplekje na 10,7 km, en loop dan RD over de
betonnen brug door de rand van de rivier. Bij
wegwijzer en volgende picknickbank, eveneens
een genietplekje, gaat u RD richting Burg Eltz 2,3
km het pad omlaag. Beneden bij rotswand loopt u
in weiland RD langs de rand van het weiland.
Even verder in het weiland buigt het paadje naar
rechts richting houten brug. Steek de brug over
en volg het bospad RD. Aan de 4-sprong bij
wegwijzer gaat u L het pad omlaag richting Burg
Eltz 1,8 km. Vlak daarna steekt u via betonnen
brug de Elzbach over en volg het bospad RD
(Traumpfade/Osteifelweg) omhoog. Boven aan de
6-sprong
bij
wegwijzer
en
met
links
picknickbanken gaat u het tweede pad R
(Otseieflweg) omlaag richting Burg Eltz 1,7 km
met rechts beneden aan de bosrand een weiland.
Aan de 3-sprong bij wegwijzer gaat u RD omlaag
richting Burg Eltz 1,1 km. Negeer zijpad links en u
passeert even verder een rood-witte slagboom.
Aan de T-splitsing gaat u R over de grindweg en
een eindje verder bij rotswand loopt u weer langs
de beek Elz.
(Een eind verder waar de grindweg bij grasveld naar
links buigt, ziet u boven een ruïne van een oude
burcht).
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Waar de grindweg naar rechtst buigt, gaat u bij
wegwijzer L (Burg Eltz 0,3 km) over het pad door
de rand van het grasveld. Even verder bij de beek
wordt het pad een stijgend bospad. Boven bij
wegwijzer neemt u het tweede pad L en dan
doemt (waauw) de Burg Eltz voor u op. Loop naar
de burcht waar twee Burg-Schänken zijn waar u
iets kunt eten en drinken. (Boven bij de
Oberschänke kunt u ook binnen zitten). U kunt ook
een ticket kopen voor een rondleiding van 40 min.
(De op een steile rots gelegen burcht Eltz is één van
de meest indrukwekkende burchten van Duitsland.
Burg Eltz bestaat uit 5 burchthuizen die tegen elkaar
zijn gebouwd. Het is sinds 1157 de residentie van de
graven van Eltz. Er werd 500 jaar lang aan gebouwd
waardoor zowel gebouwen in middeleeuwse stijl als
in renaissancestijl ontstonden. Rond het slotplein
staan
acht
woontorens.
Binnen
valt
er
de adellijke wooncultuur door de eeuwen heen te
zien. In de schatkamer worden kunstvoorwerpen van
goud en zilver, ivoor en porselein evenals historische
wapens bewaard).
(Als u boven bij de ingang van de Schatzkammer RD
loopt, dan komt u op de binnenplaats van de burcht.
Hier heeft u mooi zicht op de torentjes en op de vijf
aan elkaar vast gebouwde burchthuizen. Als u op de
binnenplaats RD loopt en dan R gaat, dan komt u bij
zitbanken met mooi uitzicht, een rustige pauzeplek).
6. Vanaf de burcht en café loopt u terug door de
toegangspoort en na 30 m gaat u R (Moselsteig)
de trappen omlaag en volg het dalende grindpad
via volgende trappen omlaag naar de Elzbach.
Beneden, prachtig uitzicht op burcht, steekt u L
via brug de rivier over en gaat u L (Osteifelweg)
het bospad omhoog met links boven de burcht.
Voorbij het rode bordje “Burg Eltz” en afvalbak
gaat u R het brede bospad steil omhoog richting
Müden. (U verlaat hier de wandelmarkeringen). Na
400 m gaat u aan T-splitsing R de bosweg steil
omhoog. Negeer zijpaden. Na 150 m gaat u aan
de Y-splitsing L verder omhoog. Negeer zijpaden.
Na 400 m, bijna boven, passeert u een wit-rode
afsluitboom. Even verder aan de 3-sprong, met
voor u een graspaadje en groot huis, gaat u L de
steile grindweg omhoog. Vlak daarna gaat u
boven
aan
de
T-splitsing
voor
grote
weiland/akker R de veldweg omhoog. Na 50 m
gaat u aan de ongelijke 4-sprong bij wegwijzer
over de “Wanderparkplatz Müdener Berg” en
volg RD de grindweg. Aan de 3-sprong bij bord
“Wanderrouten” en stenen wegkruis gaat u bij
verbodsbord RD over de veldweg. Voorbij lange
loods gaat u aan de T-splitsing R over de veldweg
richting bosrand.
7. Aan de 4-sprong bij wegwijzer gaat u L
(Moselsteig 1,3 km) over de veldweg met rechts
de bosrand. Aan de T-splitsing gaat u R
(Moselsteig 0,2 km) over de smalle asfaltweg. Na
200 m gaat u bij verbodsbord L (Simonts
Kopp/Krabin’s Käppsche 1,2 km) de veldweg
omhoog.

Aan de 3-sprong gaat u RD over het graspad met
rondom mooi uitzicht en even verder loopt u
onder de hoogspanningskabels door. Aan de
T-splitsing gaat u R het graspad omlaag en u
passeert een wilduitkijkhut.
Let op! Waar
beneden links het bos eindigt, gaat u meteen
schuin L omlaag richting de hoge boom van een
rij bomen.
(U kunt hier ook RD het graspad
Boven aan de T-splitsing gaat u
omlaag. Beneden bij insectenhotel
graspad omhoog met links een rij
verder bij **** in dit punt).

omhoog lopen.
L het graspad
loopt u RD het
bomen. Ga nu

Loop dan rechts langs deze hoge boom over het
grasveld met links de rij bomen. Bij insectenhotel
gaat u L het graspad omhoog met links de rij
bomen. **** Boven negeert u graspad rechts. Na
bijna 400 m gaat u aan de T-splitsing bij houten
bordje L het gras- grindpad omlaag richting
Klicerterhof. Beneden bij bosrand buigt het pad
naar rechts met links de bosrand. Een eind verder
gaat u aan de omgekeerde Y-splitsing RD langs
de zitbank.
8. Na 50 m gaat u aan de 3-sprong L (Moselsteig)
het bospad omlaag dat na 100 m naar rechts
buigt met links het Moezeldal. Na 400 m gaat u
aan de ruime 3-sprong bij wegwijzer L het pad
omlaag richting Treis-Karden en dan komt u
meteen
bij het schitterende uitzichtpunt
“Kumpushof” met terras, dat bij mooi weer
geopend is. Een moment om na 1,4 km voor het
eindpunt even te gaan zitten en te genieten van
de Moselblick. Vanaf het terras volgt u RD
(Moselsteig) het smalle steile pad omlaag. (U gaat
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nu over een afstand van 700 m omlaag lopen. Doe
voorzichtig en let bij nat weer extra op). Bij zitbank
(prachtig uitzicht) buigt het pad scherp rechts
door het bos omlaag. U passeert een bruggetje
en volg verder het avontuurlijke paadje omlaag.
Negeer zijpad rechts omhoog en blijf RD afdalen.
Aan het eind gaat u RD de asfaltweg omlaag en u
loopt Karden binnen. (Achteromkijkend ziet u de
rotspunt waar u vandaan komt). Negeer zijweg
links. Meteen na de brug gaat u aan de 3-sprong
RD over de smalle eenrichtingsweg. Aan de
T-splitsing gaat u L. Meteen daarna gaat u aan de
3-sprong R (St. Castor-Straβe) de klinkerweg
omhoog en u passeert meteen links het
voormalig Propsteihaus “Haus Korbisch”.
(Het Propsteihaus (1208) was eens een zetel van de
aartsdiaken, vertegenwoordiger van de aartsbisschop
en geldt als één van de oudst en mooist bewaard
gebleven Romaans Duitse bouwwerken}.
Volg nu de klinkerweg, die naar rechts buigt en
meteen daarna bij de Lindenplatz en de
St. Kastorkerk naar links buigt.
(Waar de klinkerweg naar links buigt, kunt u R via het
kasseienpad naar het Stiftmuseum lopen. Open
vanaf mei t/m oktober).
Negeer zijwegen. Na 200 m gaat u aan de kruising
bij Mariabeeld (19e eeuw) en zitbank RD. Negeer
zijwegen en u komt na de volgende 200 m weer
bij het treinstation/parkeerplaats.
Blijft u in Treis overnachten, dan moet u beslist eens
gaan eten bij Kraup’s Weinstube, Am Rathaus 6).
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