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blz 2 van 3

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 20400 m, hoogteverschil: 303 m en looptijd 6 uur. Trek er een hele dag voor uit.
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 klimt u eerst door de bossen omhoog naar Moselpanorama Birkensteinchen en dan klimt
u verder omhoog naar het prachtige Moselpanorama Mont Royal. U daalt af naar het dorp Kövenig en dan
steekt u met het veerpontje de Moezel over naar Enkirch. (let goed op openingstijden)! Nu komt het
ultieme Moezelgevoel! U klimt omhoog en dan volgt u zeer geruime tijd de Moselsteig (MS), een
schitterende panoramapad langs de wijnranken met constant mooie uitzichten op de Moezel. Dan daalt u
tussen de wijnranken af naar het dorp Pünderich waar u een terrasje kunt pakken. Via gemakkelijke
graspaden langs wijnranken 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).
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 Touristenbureau Reil Tel. 0049-654221036 of
0049-65419265.

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 langs de Moezel. Negeer zijpaden.
Voorbij het rechts gelegen terras (vlak voor
picknickbank) gaat u schuin R omhoog. Aan de
T-splitsing gaat u L. Aan de 3-sprong bij Hotel
Zehnthof gaat u RD. Na 40 m gaat u R over de
smalle weg. Aan de kruising gaat u RD. Aan de e
T-splitsing voor huisnr. 11 gaat u L en meteen
daarna gaat u RD langs huisnr. 9.
Negeer
zijwegen.
Boven
aan
de
T-splitsing gaat u L (Zum Heisen Stein) de weg
omhoog. Negeer zijwegen en blijf deze weg RD
omhoog volgen. Aan de Y-splitsing gaat u R
richting Montreal. Aan de 4-sprong bij zitbank
gaat u RD omhoog en u verlaat het dorp. Negeer
zijwegen. Boven bij zitbank, waar de weg een
scherpe lus naar rechts maakt, gaat u RD (8) over
de veldweg. Negeer graspad schuin links omlaag
en volg de grindweg omhoog. Aan de Y-splitsing
gaat u L (8) en dan maakt de weg een scherpe lus
naar links richting Mont Royal. Aan de
omgekeerde Y-splitsing, met uitzicht op de
Moezel, gaat u scherp R omhoog.
Aan de
omgekeerde Y-splitsing gaat u scherp L (8)
verder omhoog. Boven loopt u langs een weiland
en uitkijkhutje. Aan de omgekeerde Y-splitsing
gaat u RD (8) over de bosweg. Aan de 3-sprong
bij wegwijzer gaat u RD (8). Na 150 m gaat u bij
bordje “Moselpanorama” L en u komt bij het
uitzichtpunt Moselpanorama Birkensteinchen.
(Beneden ziet u de dorpjes Kövenich en Enkirch. U
zit hier trouwens precies op de 50e breedtegraad!)

2. Loop hetzelfde pad terug naar de T-splitsing
en ga L verder over de bosweg. Bij infobord met
vlinders maakt de weg een scherpe bocht links
(8) omhoog. Bij groot infobord en stal buigt het
pad rechts (8) omhoog. Aan de omgekeerde Ysplitsing gaat u RD (8) omhoog.
Aan de
doorgaande weg gaat u L. Meteen daarna gaat u
aan de kruising R door het weiland en u komt bij
het uitzichtpunt met houten reling, geniet van het
mooie Moselpanorama Mont Royal! Loop terug
naar de kruising en ga RD (9/10) het pad omlaag
richting Kövenich. Volg dan RD de asfaltweg vlak
langs de Landal vakantiewoningen. Aan de Ysplitsing gaat u R (9/10). Aan de volgende Ysplitsing gaat u L
(9/10) omlaag langs de
woningen. Boven, waar de weg een scherpe lus
naar rechts maakt, loopt u RD (9/10) over het
bospad langs de steilrand. Aan de Y-splitsing
gaat u L (Zuweg/10) omlaag. Beneden aan de 4sprong gaat u scherp L omlaag. Na 50 m gaat u
aan de 3-sprong scherp R omlaag. Na 100 m
passeert u een zitbank met prachtig uitzicht, een
fijne pauzeplek na 7,6 km. Volg dan het weggetje
verder omlaag, hier krijgt u het echte
Moezelgevoel.
Aan de Y-splitsing gaat u L (9)
verder omlaag en dan buigt de weg scherp naar
links.
3.
Aan
de
omgekeerde
Y-splitsing
bij
voorrangsbord gaat u scherp R (9) de weg
omlaag. Daal de weg af door Kövenig. Aan de
T-splitsing met de Kirchstraβe gaat u scherp R
(9). Beneden aan de 3-sprong steekt u L de
spoorlijn over en dan gaat u aan de T-splitsing L
(Moselstraβe).

blz 3 van 3
Na 150 m bereikt u rechts het veerpont waarmee
u de Moezel oversteekt. Aan de overzijde volgt u
RD de asfaltweg en loop dan RD over de
bushalteplaats tussen de paaltjes door en onder
het viaduct door. Aan de T-splitsing bij
4 zitbanken gaat u R. Meteen daarna aan de
doorgaande weg gaat u L. Aan de kruising bij
hotel Steffensberg gaat u RD. Na 10 m gaat u aan
de 3-sprong L. Aan de 3-sprong bij huisnr. 8 gaat
u RD omhoog. Aan de 3-sprong bij huisnr. 28
gaat u RD. Aan de T-splitsing bij wijnvat gaat u L
(MS) de asfaltweg omhoog. Aan de ongelijke 4sprong bij infobord neemt u de tweede weg R
omlaag, Aan de kruising gaat u R (MS) de
asfaltweg omhoog langs een schuur.
4. Aan de 3-sprong gaat u scherp L (MS)
omhoog.
De asfaltweg wordt onverhard en u
loopt tussen wijnranken door. Aan de 3-sprong
gaat u R (MS) het steile pad omhoog tussen de
wijnstruiken door. Boven aan de 4-sprong bij
zitbank neemt u de tweede weg L omhoog en na
10 m gaat u R (MS) het steile pad omhoog tussen
de wijnstruiken door. Boven aan de T-splitsing
gaat u L (MS) over de grindweg.
Aan de
T-splitsing bij zitbank gaat u R (MS) over de
asfaltweg. Aan de ongelijke 4-sprong, waar de
asfaltweg naar rechts buigt,
neemt u het
middelste pad RD (MS) door het bos. Aan de
ongelijke 4-sprong bij wegwijzer gaat u RD
richting Burg langs de wijnranken. Aan de
3-sprong gaat u L over het smalle asfaltweggetje.
Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R omhoog.
Aan de 3-sprong bij kapelletje gaat u RD (MS) de
veldweg omhoog. Volg geruime tijd het weggetje
en dan ziet u links al het dorp Reil liggen.
5. Aan de 3-sprong bij schuilhut, prima pauzeplek
na 13 km, gaat u RD de grindweg omhoog langs
de muur. Aan de Y-splitsing bij wegwijzer gaat u
L
richting
Pünderich.
Aan
de
3-sprong bij markeringspaal gaat u RD. (U verlaat
hier de MS markering). Het pad wordt een
asfaltweggetje. Aan de 3-sprong bij verbodsbord
gaat u RD.

(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 bij wegwijzertje gaat u RD
omlaag. Na 100 m gaat u R de veldweg omhoog
tussen de wijnranken door. Aan de kruising gaat
u L de asfaltweg omlaag richting kerk. Negeer
zijpaden en volg de weg die naar rechts buigt.
Aan de 3-sprong gaat u L onder het viaduct door
en volg de weg omlaag. Negeer zijwegen en loop
omlaag door het dorp Pünderich waar u de kerk
passeert. Beneden komt u aan de Moezel waar u
een terrasje kunt pakken.
(Aan de overzijde ziet u op de top de Marienburg
liggen waar u komt met wandeling 1372).
6. Loop door tot vlak bij de Moezel en ga L over
het klinkerpad. Waar het klinkerpad naar links
buigt, loopt u RD over het gras langs de Moezel.
Na 100 m neemt u het eerste graspad L.
Circa 10 m vóór de T-splitsing met fietspad en
infobord gaat u R over de grindweg over de
camperplaats. Aan het eind gaat u R over het
fietspad. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u L
over de grindweg. Na 100 m gaat u aan de 4sprong R over de veldweg gelegen tussen
wijnranken. Aan de T-splitsing gaat u R over het
fietspad en na 10 m gaat u L over de veldweg.
Aan de T-splitsing gaat u R over de asfaltweg.
Vlak daarna gaat u aan de T-splitsing L over het
fietspad langs de Moezel. Bij de ingang van de
camping volgt u RD het graspad langs het rode
gebouw. Voorbij de camping volgt u RD het
hobbelige begroeide graspad. Aan de 3-sprong
gaat u RD over het graspad langs de wijnranken.
Neem nu het eerste asfaltpad L.
7. Steek voorzichtig de doorgaande weg over en
klim RD tussen de wijnstruiken door omhoog.
Boven aan de T-splitsing gaat u R over het
asfaltweggetje. Aan de 3-sprong voor vangrail
gaat u L het fietspad omhoog. 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 L.
Aan de kruising bij beelden gaat u L. Aan de Tsplitsing gaat u L terug naar de parkeerplaats
onder de brug.

(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.

