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Deze wandeling kunt u prima combineren met wandeling 1372 en er een leuk weekend van maken.  Ten 
zuiden van de bekende plaats Cochem ligt aan de Moezel de plaats Reil. Tijdens deze ultieme 
Moezelwandeling loopt u eerst door de bossen omhoog naar Moseluitzichtpunt Birkensteinchen en dan 
loopt u verder omhoog naar het prachtige uitzichtpunt Mont Royal. Vervolgens loopt u omlaag naar het 
dorpje Kövenig waar u met het veerpontje de Moezel oversteekt naar Enkirch. (let goed op de vaartijden)  
Vanuit Enkirch, waar horeca is, loopt u omhoog en dan  komt het ultieme Moezelgevoel!  Boven loopt u 
lange tijd over de bekende lange afstandswandeling genaamd Moselsteig langs de wijngaarden met 
schitterend uitzicht over het Moezeldal. Dan daalt u tussen de wijnranken af naar het leuke dorp Pünderich 
waar u horeca is. Via gemakkelijke paden langs wijngaarden wandelt u terug naar Reil. Hotel Zehnthof is 
een prima hotel en ligt aan de route.  Kijk goed naar de openingstijden van het veerpont Kövenig. Begin de 
wandeling om 09.00 uur (veerpont voor 12.00 uur of om 11.00 uur (veerpont na 13.30 uur). U kunt op de dag 
van aankomst ook alvast het rondje Pünderich lopen en dan heeft u al een gedeelte van de 20,4 km gehad  
 

Fähr Kövenich – Enkrich:  vaart van Pasen t/m 31 oktober van dinsdag t/m zondag van 09.30 tot 12.00 uur 

en van 13.30 tot 17.30 uur. Informeer altijd van te voren bij het toeristenbureau Reil Tel. 0049-654221036  of  

0049-65419265.      
 

Startadres: Parkeerplaats onder de Liebfrauenbrücke aan de Moezel, Moselstraße 63A, 56861 Reil, 
Duitsland.  LET OP! Deze wandeling is alleen mogelijk vanaf Pasen t/m 31 oktober!   
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

20,40 km  6.30 uur  216 m 555  m 
 

                                              
 

1371. REIL (Moezel) 20,4  km 
 

1. Staande op de parkeerplaats onder de brug 
met uw gezicht naar de Moezel gaat u R over het 
asfaltpad met links de Moezel.  Negeer zijpaden. 
Na 250 m voorbij aanlegsteiger en meteen voorbij 
het rechts gelegen terras (vlak voor tafeltennistafel 
en twee zitbanken) gaat u schuin R het asfaltpad  
omhoog. Vlak daarna aan de  T-splitsing voor het 
huis (nr. 19) met de mooie voorgevel gaat u L.   
Meteen daarna aan de 3-sprong, met rechts in de 
straat Hotel Zehnthof, gaat u RD. Vlak daarna 
gaat u bij verbodsbord R Pfahlbach) de smalle 
asfaltweg omhoog. Aan de kruising gaat u RD 
verder omhoog. Aan de 3-sprong voor huisnr. 11 
gaat u L. Meteen daarna gaat u RD verder 
omhoog.  
 

(Hier staat links aan de Kirchplatz een 
oorlogsmonument (1898) met de vele namen van 
dorpsgenoten, die gesneuveld zijn in de Frans-Duitse 
oorlog (1870-1871), de Eerste Wereldoorlog (1914-
1918) en de Tweede Wereldoorlog (1940-1945). 
 

U kunt de route ook verder volgen langs de Maria- 
Visitatie kerk (1839-1840). U passeert dan de bij de 
kerk staande Kruisingsgroep (1671). De zolder van 
de kerk is in de zomer het onderkomen van een grote 
kolonie vleermuizen (zie groot informatiebord dat 
rechts van de kerk staat). Aan de T-splitsing gaat u R 
en vlak daarna aan de volgende T-splitsing gaat u L . 
Ga nu verder bij **** in dit punt) .     
 

Negeer zijweg links. ****Meteen daarna boven aan 
de  T-splitsing gaat  u L (Zum Heisen Stein) de 
asfaltweg omhoog en u loopt onder het 
spoorwegviaduct (1871/zie infobord) door.   
Negeer zijwegen en blijf deze stijgende weg 
geruime tijd RD (Zum Heisen Stein) volgen. Na 
400 m voorbij kerkhof verlaat u de bebouwde kom 

en loopt u tussen de wijngaarden door. 600 m 
verder, waar de asfaltweg bij aan de rand van de 
wijngaard staande zitbank  een scherpe bocht 
naar rechts maakt, gaat u bij verbodsbord RD 
(8/Moselweinbahnwanderweg (mbw) over de 
Negeer zijpaden en blijf de grind- bosweg, die na 
800 m links omhoog buigt , RD volgen.  
 

(Na 200 m passeert u links een zitbank, die bij de 
steile helling van een wijngaard staat en waar u  
prachtig uitzicht heeft o. a. op het dorp Burg).  
 

Na 1,2 km buigt boven bij wijnaard, waar u mooi 
uitzicht heeft op o. a de Moezel, het pad rechts 
(8/mbw) omhoog en volg RD de stijgende 
bosweg, die enkele bochten maakt. Na 600 m 
passeert u boven bij grasveld (zonnebloemen) 
twee wilduitkijkhutten. Bij de tweede 
wilduitkijkhut gaat u an de omgekeerde Y-
splitsing RD (8//mbw) nog even (30 m) de bosweg 
omhoog met links de steile boshelling. Na 100 m 
gaat u bij bordje “Moselpanorama” L en u komt 
bij het uitzichtpunt Moselpanorama 
Birkensteinchen.   
 

(Beneden ziet u de dorpjes Kövenich (lrechts) en aan 
de overkant van de Moezel Enkirch, waar u straks 
doorheen loopt. U zit hier trouwens precies op de 50e 
breedtegraad!)  
 

2. Loop hetzelfde pad terug naar de T-splitsing en 
ga L verder over de Negeer zijpaden en blijf 
geruime tijd de dalende en stijgende bos- 
grindRD (8/blauwe ruit/mbw) volgenSteek na 1,4 
km de doorgaande weg over en loop RD  over het 
grasveld met links een vakantiewoning van het 
vakantiepark Landal Mont Royal.  
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U komt bij de houten reling bij het uitzichtpunt 
Mont Royal waar u prachtig uitzicht heeft op de 
Moselschleifen/lus. Loop terug naar de 
doorgaande weg, steek deze over en loop over 
het grindpaadje met links bij verbodsborden de 
dalende asfaltweg. Vlak daarna loopt u op het 
vakantiepark Landal Mont Royal RD (9/10/mbw) 
over de sfaltweg. Aan de Y-splitsing bij 
speeltuintje en vakantiewoning 108 gaat u R 
(9/10/mbw) omhoog. Vlak daarna voorbij 
speeltuintje gaat u aan de volgende Y-splitsing L  
(9/10/mbw) omlaag. Boven, waar de asfaltweg een 
scherpe lus naar rechts maakt, loopt u RD 
(9/10/mbw)  over de grindparkeerpaats en loop 
dan meteen daarna RD (9/10/mbw) het bospad 
omlaag. Aan de Y-splitsing gaat u L (Zuweg 
MS/9/10/T9) het bospad omlaag. Na 600 m  
beneden aan de 4-sprong bij het kapelletje 
‘Kapelle Sankt Petrus am alter Korver Weg” (zie 
infobord) gaat u L omlaag. Na 50 m gaat u aan de 
3-sprong scherp R (9/T9/mbw) de smalle 
asfaltweg omlaag en na 100 m passeert u een 
zitbank met prachtig uitzicht, een fijne pauzeplek 
na 7,6 km. Negeer zijwegen. Na 500 m buigt de 
smalle asfaltweg bij zitbank links omlaag en u 
loopt Kövenig binnen. 
 

3. Beneden gaat u R (9/T9/mbw) de doorgaande 
weg omlaag. Na 200 m gaat u aan de   
T-splitsing, waar de rustige doorgaande rechts 
omlaag buigt, R omlaag.  
 

(Als u hier L Kirchstraβe gaat, dan komt u meteen 
links bij de kerk waar bij bijzonder kruis (1710) twee 
oorlogsplaquettes aan de kerkmuur hangen).  
 

Beneden aan de 3-sprong bij treinstation steekt u 
L de spoorlijn over en dan gaat u meteen aan de 
T-splitsing L  (Moselstraβe) omlaag. Na 150 m 
bereikt u rechts het veerpont waarmee u de 
Moezel oversteekt. Aan de overzijde volgt u RD 
de asfaltweg langs de camperplaats, loop RD 
over de Buswendeplatz en loop dan tussen de 
paaltjes door onder het viaduct door. Aan de T-
splitsing  bij pleintje, vier zitbanken en het VVV 
kantoor gaat u R. (Als u hier L gaat, dan komt bij 
nette openbare wc). Meteen daarna aan de  
doorgaande weg gaat u L omhoog. Meteen 
daarna aan de kruising bij hotel Steffensberg gaat 
u  RD.  
 

(Als u hier R gaat dan passeert u horeca. Na 250 m 
komt u bij Backhaus/lunchroom).  
 

Na 10 m gaat u aan de 3-sprong L (Im Bungrut) de 
klinkerweg omhoog.  Aan de 3-sprong bij huisnr. 
8 gaat u RD verder omhoog.  Aan de 3-sprong bij 
huisnr. 28 gaat u RD omhoog. Vlak daarna aan de  
T-splitsing bij “wijnvat” gaat u L (Mosel Steig 
(MS) de smalle asfaltweg omhoog. Aan de 3-
sprong bij infobord loopt u RD (MS) over de 
asfaltweg, die meteen rechts omlaag buigt. 
Beneden aan de 4-sprong gaat u R (MS) de 
asfaltweg omhoog en u passeert links een 
schuur.    
 

4. Na 100 m gaat u aan de 3-sprong scherp L (MS)  
de smalle asfaltweg omhoog. De asfaltweg wordt 

na 200 m een grindweg en dan loopt tussen de 
wijngaarden door.  Let op! 100 m verder gaat u bij 
markeringspaaltje R (MS) het steile graspad 
omhoog. Na bijna 100 m neemt u boven aan de 4-
sprong bij zitbank de tweede weg L (MS) omhoog 
en na 10 m gaat u R (MS) het steile smalle pad   
(kuitenbijter) tussen de wijnstruiken door 
omhoog. Na 100 m gaat u boven aan de T-
splitsing L (MS) over de grindweg met links 
prachtig uitzicht over het Moezeldal. Aan de  
T-splitsing bij zitbank gaat u R (MS)  de smalle 
asfaltweg omhoog.  Meteen daarna, waar de 
smalle asfaltweg naar rechts buigt,  gaat u bij 
grote trafokast RD (MS) over het licht stijgende 
bos- graspad. Na 400 m gaat u aan de ongelijke 4-
sprong bij wegwijzer L omlaag richting Burg met 
links een wijngaard. (U verlaat hier even de 
hoofdroute van MS). Na 100 m, aan het eind van 
het pad, gaat u L de smalle asfaltweg omhoog.  
Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R omhoog.  
Aan de 3-sprong bij Mariakapel gaat u bij oude 
wijnpers RD (MS) de grindweg omhoog met voor 
u in de verte de brug in Reil.  
 

(Bij de Mariakapel staan twee zitbanken, een 
genietplekje).  
 

Volg geruime tijd de grindweg met links prachtig 
uitzicht  
 

(De route volgend passeert u “wijnvaten” met 
wetenwaardigheden over de wijnbouw.  
 

Even verder zet u links beneden het dorp  Burg 
liggen. Links boven aan de andere kant van de 
Moezel ligt de buurtschap Heiβen Stein). 
 

5. Na 800 m aan de 3-sprong bij wegwijzer en 
schuilhut, prima pauzeplek na 13 km, gaat u RD 
de grindweg omhoog richting Pünderich. Na bijna 
500 m gaat u aan de Y-splitsing bij wegwijzer L 
het graspad omhoog richting Pünderich met links 
nog steeds mooi uitzicht.  
 

(Na 300 m passeert u links bij infobord een leuk zitje 
met schitterend uitzicht op de Moezel). 
 

Na 1 km negeert u bij markeringspaal zijpaadje 
links omlaag en loop RD over het graspad dat een 
dalende grindweg wordt. (U verlaat hier de MS 
markering). 1 km verder wordt de dalende 
grindweg een dalende smalle asfaltweg. 100 m 
verder aan de 3-sprong bij grote wilduitkijkhut  
gaat u RD verder omlaag.   
 

(Recht voor u ziet u op de top van de heuvel de 
uitzichttoren op de Prinzenkopf die u in wandeling 
1372 beklimt) 
 

Aan de kruising gaat u RD (R7)omlaag.  
 

**** (Voor u ziet u het langste hangspoorwegviaduct 
(1876-1880) van Duitsland dat uit 92 bogen bestaat 
en 786 m lang is en 10 m breed is. De spoorlijn wordt 
ook wel de Kanonenbahn genoemd. Ze is aangelegd 
na de Duitse-Franse oorlog (1870-1871) tussen 
Berlijn en Metz om zodoende het nieuwe gewonnen 
Franse gebied beter te kunnen bereiken). 
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(Degene, die het rondje Pünderich heeft gelopen of 
moe is, kan hier de route afkorten en na 1 km kont u 
dan bij de brug in Reil. Ga dan verder bij “afkorten 
route” beneden aan de beschrijving).  
 

Na 100 m gaat u R de veldweg gelegen tussen de 
wijnranken omhoog.  Aan de kruising gaat u L de 
asfaltweg omlaag, die na 600 m naar rechts buigt.   
Negeer zijpaden. (Rechts boven ziet u de 
Marienburg en voor u ziet de uitkijktoren).  Na 650 m 
gaat u aan de  3-sprong L onder het viaduct door. 
Negeer zijwegen en volg RD (Duppelstraβe) de 
asfaltweg door het dorp Pünderich omlaag.  
 

(Na 300 m passeert u  rechts het Altes Eichhaus 
waar vroeger de wijnvaten werden geijkt).  
 

Na ruim 300 m gaat u aan de 4-sprong RD en u 
passeert meteen rechts de Maria Hemelvaartkerk 
(1766,. die te bezichtigen is.  
 

(In de mooie kerk staat o. a. een orgel uit 1813-1815 
en een mooie biecht- en preekstoel).  
 

Negeer zijwegen.  
 

(Even verder tegenover bakker passeert u rechts het 
prachtige vakwerkhuis Haus Schilling (1631). Even 
verder aan de 4-sprong passeert u rechts het 
prachtige vakwerkhuis Schiffchen ( 1715)).  
 

6. Beneden aan de T-splitsing van asfaltwegen 
loopt u RD het klinkerpad omlaag richting Moezel.   
 

(Aan de overzijde van de Moezel ziet u op de top van 
de Petersberg weer de Marienburg, die in de 12e 
eeuw werd gebouwd als burcht, maar later dienst 
deed als Augustijner klooster. In wandeling 1372 
komt u hier langs.  
 

Als u hier R gaat, dan komt u bij enkele 
horecagelegenheden waar u iets kunt drinken en 
eten.  
 

Tegenover de aanlegplaats van het veer staan twee 
prachtige vakwerkhuizen o. a het Veerhuis (1621)). 
 

Voor de Moezel gaat u L over het klinkerpad met 
rechts de Moezel.  Volg het klinkerpad dat een 
eind verder links omhoog buigt. Boven aan de 
smalle asfaltweg bij speeltuintje gaat u R en even 
verder passeert u de ingang van camperplaats. 
Voorbij het einde van de camperplaats gaat u aan 
de 3-sprong bij zitbank en infobord L de grindweg 
omhoog. Na 100 m gaat u aan de 4-sprong R over 
de veldweg gelegen tussen wijnranken.  Aan de 
T-splitsing gaat u R de smalle asfaltweg omlaag 
en na 10 m gaat u L over de veldweg.  (Voor u ziet 
u woningen in Reil). Aan de volgende T-splitsing 
gaat u R de smalle asfaltweg omlaag. Vlak daarna 
gaat u beneden  aan de T-splitsing L over de 
smalle asfaltweg/fietspad met rechts de Moezel. 
Na 400 m loopt u bij de ingang van de 
Campingplatz Moselland  RD over het graspad, 
dat na  300 m voorbij wilduitkijkhut en aan het 
eind van de camping een “hobbelig” graspad 
wordt.  Na 500 m gaat u aan de 3-sprong RD over 
het graspad met links wijnranken.  300 m verder 
gaat u L de smalle asfaltweg omhoog.    
 

7. Steek voorzichtig de doorgaande weg over en 
loop RD door de wijngaard omhoog.  Vlak daarna 
gaat u boven aan de T-splitsing R de smalle 
asfaltweg omhoog.  Beneden aan de 3-sprong bij 
vangrail gaat u L het twee richtingen fietspad 
omhoog en u passeert meteen links 
“gesponsorde” wijnstruiken. Aan de 3-sprong 
gaat u R en via brug steekt u de Moezel over.  **** 
Aan de overzijde in Reil gaat u aan de 3-sprong  
bij wegwijzer L omlaag.  Vlak daarna aan de 4-
sprong bij kunstwerk/beelden bestaande uit twee 
Wingertsfrauen, een duivel en de Pfalzergraaf en 
de Reiler Bibal (zie infobord) gaat u L verder 
omlaag. Beneden aan de T-splitsing gaat u L 
terug naar de parkeerplaats onder de brug.  

 
Afkorting route 
 

Ga dan hier aan de kruising L de smalle asfaltweg omlaag. Na 100 m gaat aan de 3-sprong L. Ruim 600 m 
verder aan de  3-sprong bij zitbank gaat u R omlaag. Na 150 m aan de volgende 3-sprong bij volgende 
zitbank gaat u R (R7) verder omlaag. 100 m verder aan alweer een 3-sprong en zitbank gaat u L (MS) 
omlaag. Negeer vlak daarna grindweg links. Aan de 3-sprong gaat u R omlaag en dan steekt u via brug de 
Moezel over. Ga dan verder bij **** in punt  7. 
 
Rondje Pünderich 7 km 
 

Staande op de parkeerplaats onder de brug met uw gezicht naar de Moezel gaat u R. Meteen daar gaat u R 
de asfaltweg/doorgaande weg  door het dorp omhoog. Aan de 4-sprong bij beelden/kunstwerk, waar de 
doorgaande weg naar rechts buigt, gaat u R omhoog, Vlak daarna gaat u boven aan de 3-sprong bij 
wegwijzer R en u steekt via brug de Moezel over.  Meteen na de brug gaat u R de asfaltweg omhoog. 
Meteen daarna gaat u aan de T-splitsing L de asfaltweg omhoog richting Pünderich. Negeer na bijna 200 m 
bij zitbank grindweg rechts omhoog. Vlak daarna aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u bij volgende 
zitbank R (Moselsteig) de asfaltweg omhoog. Na 100 m aan de volgende omgekeerde Y-splitsing gaat u L 
(Moselsteig) omhoog. Aan alweer een  omgekeerde Y-splitsing en bij volgende zitbank gaat u RD de 
asfaltweg omlaag richting Pünderich. (U verlaat de Moselsteig). Na ruim 600 m gaat u aan de 3-sprong RD 
omhoog. 100 m verder gaat u aan de 4-sprong L omlaag. Ga nu verder bij **** in punt 5). 
 
Samenstelling route: Jan Nobbe en Jos Wlazlo. 
  
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. 


