
1372 REIL (Moezel) 16,4 km -14,6 
www.wandelgidseifel.nl 

 
 

 
 



  blz 2 van 4 

 

Deze wandeling kunt u prima combineren met wandeling 1371 en er een leuk weekend van maken.  Ten 
zuiden van de bekende plaats Cochem ligt pal aan de Moezel het dorp Reil. Deze wandeling, met veel 
schitterende uitzichten,  begint met een pad langs de spoorlijn met mooie uitzichten op de Moezel. 
Tegenover het dorp Pünderich loopt u via steil trappenpad omhoog naar de prachtig gelegen Marienburg 
en even later beklimt u de uitkijktoren op de Prinzenkopf, waar u weer prachtig uitzicht heeft.  Via het 
Soldatenfiedhof loopt u omlaag naar het dorp Alf waar u even kunt inlopen voor koffie. U volgt een leuk 
pad langs de Alf en via een klimbospaadje  komt u op een bosweg die u volgt naar de Burg Arras, die hoog 
boven de Moesel ligt. Ook daar is een mooi terras. Via mooi paadje over een “bergkam” loopt u  naar de 
schuilhut Leofelsen en dan loopt u door de bossen naar het uitzichtpunt Reilerhals waar u alweer 
schitterend uitzicht heeft op de Moezel. Het laatste stuk wandelt u over panoramische wegen boven  langs 
de wijnranken en dan daalt u af naar Reil.  In de route zitten een aantal pittige klimmetjes maar de 
uitzichten zijn dan ook grandioos! De wandeling is bewust iets korter gehouden zodat u ruim de tijd heeft 
om alles te bekijken en te genieten van de panorama’s.  Hotel Zehnthof in Reil is aanrader. 
 

Startadres: Parkeerplaats onder de Liebfrauenbrücke aan de Moezel, Moselstraße 63A, 56861 Reil, 
Duitsland. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

16,44 km  6 uur  155 m  524 m 
 

 
 

1372 REIL (Moezel) 16,4 km - 14,6 
  
1.  Staande op de parkeerplaats onder de brug 
met uw gezicht naar de Moezel gaat u L. Aan het 
eind van de parkeerplaats volgt u RD het smalle 
asfaltpad met rechts de Moezel  Aan het eind  van 
het pad bij zitbanken gaat u L de trap met leuning 
omhoog. Boven aan de 4-sprong gaat u RD de 
asfaltweg omhoog met links een aardig met 
breuksteen gebouwd optrekje.  Aan de kruising 
gaat u R (Schulstraβe).  Voorbij de Grundschule 
gaat aan de 3-sprong RD omhoog met rechts 
beneden nog steeds de camperplaats.    
 

(Schuin rechts ziet u in de verte al de uitkijktoren op 
de Prinzenkopf, waar u straks langs komt).  
 

Aan  de Y-splitsing gaat u L (R6) de steile 
asfaltweg omhoog. Na 100 m gaat u boven aan de 
4-sprong bij zitbank R (R6) over de asfaltweg, die 
na 50 m een grind- veldweg wordt met links de 
spoorlijn.  
 

(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).   
 

Na 500 m gaat u beneden aan de 3-sprong L  
(Moselweinbahnwanderweg (mbw)) even omhoog 
en volg weer het pad met links de spoorlijn.  Na 
de volgende 500 m gaat u bij zitbank  RD (mbw) 
over het dalende smalle bospad. Negeer zijpaden. 
Na 300 m passeert u boven bij zitbank een 
infobord over de geschiedenis van het voormalig 
station Pünderich/voorheen Reil en loop dan RD 
het graspad omlaag. Na 200 m gaat voorbij rechts 
staand huis aan de Y-splitsing bij infobordje L 
(mwb) via trapje het bospaadje omhoog. Aan de 
3-sprong bij infobord bij het langste 

hangspoorwegviaduct van Duitsland gaat u R 
(mwb) de smalle asfaltweg omlaag met uitzicht op 
de  hooggelegen Marienburg waar u straks langs 
komt. Beneden aan de omgekeerde Y-splitsing 
gaat u RD over de rustige smalle asfaltweg, die u 
geruime tijd RD volgt met rechts de Moezel.  
 

(De route volgend passeert u na 200 m  de plek waar 
Andrea, Simone en Jurgen op 23-6-2007 zijn 
verongelukt.  
 

Na 800 m ziet u boven de in- uitgang van de 459 m 
lange Prinzenkopfspoortunnel.  
 

Na 1,1, km passeert u links een hoge rotsformatie). 
 

2. Na 1,6 km voorbij schuilhut/veer wachthuisje, 
waarin een kruis staat en tegenover het dorp 
Pünderich gaat u precies bij de aanleg van het 
veerpont bij wegwijzer L (R2A/P3/Zuweg 
Moselsteig (MS)) het 165 treden tellende 
trappenpad met leuning omhoog richting Alf.  
 

(Bij trede 150 passeert  u links een picknickbank met 
schitterend uitzicht, een van de vele genietplekjes die 
u tijdens deze wandeling tegenkomt).  
 

Boven aan de T-splitsing gaat u R (Zuweg MS) 
over de grindweg richting Marienburg met nog 
steeds schitterend uitzicht.  Aan de 3-sprong gaat 
u R de grindweg omlaag richting Marienburg.  Na 
30 m gaat u L (P3/Zuweg MS) de stenen trap met 
leuning omhoog richting Zur Burg/Turm en volg 
het pad langs de reling.  
 

(Omhoog lopend passeert u een picknickbank met 
schitterend uitzicht).  
 

Boven bij schuilhut met alweer schitterend 
uitzicht steekt u schuin L de asfaltweg over en 
gaat u RD  (P3)/Zuweg MS) de 162 treden tellende 
trap met leuning omhoog.  
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Boven aan de smalle asfaltweg gaat u L en vlak 
daarna bij houten kruis gaat u scherp R omhoog 
naar de Burg Marienburg gelegen op de 
Petrusberg.    
 

(De Marienburg  werd in de 12e eeuw gebouwd als 
burcht, maar deed later dienst als Augustijner 
klooster. Het bouwwerk werd in de 17e eeuw 
verwoest door Franse troepen, maar tientallen jaren 
later werd Marienburg opgeknapt in barokke stijl. Tot 
het moment dat het historische gebouw wederom 
werd vernield door Franse troepen deed het dienst 
als kerk. Uiteindelijk komt het bij de start van de 19e 
eeuw in privébezit. Momenteel doet Marienburg 
dienst als vormingscentrum voor religieuze jongeren). 
 

Meteen voorbij het gebouw gaat u L met links de 
kapel en rechts een woning. Negeer zijpaden en 
loop nu helemaal achter om het gebouw heen.  
Boven voorbij “binnenplaats”/terras gaat u R en 
ga dan vlak daarna L de stenen trap met leuning 
omlaag. Beneden gaat u R (P3/1) de smalle 
asfaltweg, die u net bij houten kruis verlaten 
heeft, omlaag/omhoog. Negeer  bospaden rechts.  
Na 400 m gaat u aan de omgekeerde Y-splitsing 
bij links hoogstaande zitbank RD (MS) de grind- 
bosweg omhoog. Vlak daarna aan de  Y-splitsing 
gaat u L het grindpad omhoog.  
 

3. Na 100 m gaat u boven op de top van de 
Prinzenkopf bij infoborden L en beklim de 
uitkijktoren.  
 

(Op de  stalen uitkijktoren heeft u prachtig uitzicht 
over de Moezel o.a. op de Zeller Hamm, een lus van 
de Moezel. Aan het eind van de trap ziet u links de 
plaats Bullay gelegen aan de rechter oever van 
Moezel en  Alf en daarachter Sankt Aldegund 
gelegen aan de linkeroever  Aan de andere kant ziet 
u Pünderich.  Hier boven op de toren ziet u ook in de 
verte Burg Arras waar u straks langs komt.  
 

De uitkijktoren werd in 1888 van hout gebouwd en 
1899 vervangen door een versie van steen.  Dit 
stenen bouwwerk werd in 1945 aan het einde van de 
Tweede Wereldoorlog door het Amerikaanse leger 
verwoest. In 1983 werd de Prinzenkopf uitkijktoren in 
hout herbouwd. In 2008 werd de toren vanwege 
onveilige omstandigheden gesloten en werd de 
huidige gebouwd met behulp van een 
staalconstructie. De Pruisische koning Frederik 
Willem IV bracht als kroonprins regelmatig een 
bezoek aan de toren en nam hij ook gasten mee om 
hen te laten genieten van het fraaie uitzicht over de 
Moezel. Aanvankelijk werden de berg en de toren 
door de lokale bevolking ‘Paardenhoofd’ genoemd, 
maar door de veelvuldige bezoeken van de prins, 
werd het na verloop van tijd omgedoopt tot 
Prinzenkopf). 
 

Loop terug omlaag en ga bij de infoborden L (MS) 
het bospaadje omlaag.  Aan de 3-sprong gaat u L 
en meteen daarna op het soldatenkerkhof loopt u 
naar het grote stenen kruis waar u prachtig 
uitzicht heeft.   
 
 

(Hier liggen de Duitse soldaten begraven die 
omkwamen  bij de slag om de Prinzenkopf  (12-17 
maart 1945)  tussen de Duitsers en de  geallieerden). 

Via trapje in de rechterhoek van het kerkhof 
verlaat u het kerkhof. Meteen daarna  gaat u aan 
de 3--sprong bij wegwijzer L de smalle asfalt- 
bosweg omlaag richting Alf. Na 250 m voorbij de 
witte vakwerkhuis buigt de asfaltweg links 
omlaag.   
 

(Hier ziet u de ijzeren spoorbrug in Bullay een 
onderdeel van de Kanonenbahn, die aan de uit- 
ingang van de Prinzenkopftunnel ligt).  
 

Beneden aan de T-splitsing bij picknickbanken en 
parkeerplaats gaat u R de asfaltweg door Alf 
omlaag.  Negeer zijwegen.  
 

(Omlaag lopend passeert u na bijna 400 m de 
Margarehenhöhe met zit- picknickbanken waar u 
mooi uitzicht heeft over Bullay.  
 

Een eindje veder passeert u links een bijzonder huis 
in de vorm van een schip.  
 

Een eindje verder voorbij vangrail ziet u links boven 
de Burg Arras waar u naar toeloopt). 
 

Let op!  Na bijna 700 m bijna beneden vlak vóór 
het rechts gelegen huisnr. 2 gaat u bij wegwijzer 
L omlaag richting bedrijf/drankenhandel en 
richting Burg Arras 3,7 km, 
 

(Als u wilt pauzeren kunt u eerst RD lopen naar Alf 
(50 m). Voorbij de rotonde is links een bakker met 
lekker gebak. Aan de rotonde ligt een 
Eiscafé/pizzeria waar ze o. a lekkere Italiaanse koffie 
hebben).   
 

Meteen daarna gaat u R en ga dan meteen bij 
verbodsbord L over het asfaltpad dat bij uitbouw 
van het bedrijf een klinkerpad wordt met rechts  
de Alf. Volg nu geruime tijd het klinkerpad langs 
de Alf.   
 

4. Na 800 m gaat u aan de ongelijke 4-sprong bij 
wegwijzer, picknickbank en brug scherp  L het 
smalle bospad steil (zigzaggend) omhoog 
richting Dünnwaldhutte. Na 150 m aan de 3-
sprong bij  laag afgezaagde boom en stenen 
“gebouwtje” met afvoerpijp  gaat u R verder 
omhoog door de boshelling.   100 m verder gaat u 
boven aan de 4-sprong R (A3) over de bos- 
grindweg richting Burg Arras. Negeer zijpaden. 
(Na 750 m ziet u voor u de Burg Arras opdoemen).  
Na 800 m gaat u aan de 5-sprong bij wegwijzer 
(hier komt u straks terug) R (Zuweg MS) het smalle 
bospad omhoog.   
 

(U kunt hier de wandeling afkorten tot  14,6  km. Ga 
dan hier scherp L het smalle bospaadje voorzichtig 
omhoog richting Leofelsen. Ga dan verder bij **** in 
punt 5). 
 

Beneden gaat u R de grindweg omhoog. Meteen 
daarna loopt u bij verbodsbord via ijzeren 
toegangshek met twee pilaren RD de asfaltweg 
omhoog richting Burg Arras. Volg nu de 
asfaltweg, die na 300 m naar links buigt en 150 m 
verder naar rechts buigt. Na 600 m komt u boven 
voorbij waterput bij Burg Arras waar u op het 
mooie terras kunt pauzeren.   (Soms wel en soms 
niet moet u 5 euro entree betalen).  
 



  blz 4 van 4 

 

(De prachtige historische Burg Arras wordt voor het 
eerst genoemd in 1105 toen de kapel van de burcht 
werd beschreven. Tijdens de 12e eeuw kwam het 
kasteel in handen van de bisschoppen en 
keurvorsten uit Trier. Later, tijdens de negenjarige 
oorlog, kwam Burg Arras in Franse handen en toen 
werd een gedeelte van de burcht verwoest door een 
explosie. In der loop der jaren is Burg Arras in 
verschillende handen overgegaan en is het grondig 
genoveerd. Tegenwoordig doet het dienst als hotel, 
restaurant en museum). 
 

5.  Loop een stuk dezelfde asfaltweg terug 
omlaag. Let op! Waar na 300 m de asfaltweg  
scherp rechts  omlaag buigt, gaat u RD/L over het 
bospad, dat een dalend pad wordt, met rechts 
een steile rand. Waar na 250 m links de 
boshelling eindigt, gaat u aan de T-splitsing L  
het begroeide graspad omlaag met rechts een 
zeer steile rand en hoge naaldbomen.  (Een eindje 
verder ziet u rechts beneden in het Höllerthal 
woningen, die gelegen zijn aan de Alf).  Na 400 m  
gaat u aan de asfaltweg R de grindweg omlaag en 
ga dan meteen L (Zuweg MS) over het smalle 
bospad omhoog (Hier heeft u eerder gelopen).  Aan 
de 5-sprong, waar u eerder bent geweest, loopt u 
RD (A3/Zuweg MS) het steile smalle bospad  
(kuitenbijter) voorzichtig omhoog richting  
Leofelsen. **** Na deze Klettersteig buigt het pad 
na 250 m bij zitbank naar links. (Hier bij zitbank 
heeft u prachtig uitzicht op Burg Arras).   Volg nu het 
licht stijgende smalle bospad dat na 150 m een 
prachtig pad over de “bergkam” wordt. Na 300 m 
bij de schuilhut Leofelsen, met uitzicht op Bullay 
en Alf, gaat u schuin R (Zuweg MS) het 
trappenpad omlaag.  Vlak daarna aan de ongelijke 
4-sprong bij wegwijzers gaat u R (M/MS) de bos- 
grindweg omlaag richting Reilerhals/Reil. Negeer 
zijpaden en volg geruime tijd RD (M/MS) de 
bosweg richting Reil.  (Na bijna 1 km loopt onder de 
hoogspanningskabels door).    
 

6. Na 1,6 km gaat u aan de ongelijke  
4-sprong R (MS) achter langs de zitbank het 
smalle bospad omhoog. Na 200 m passeert u 
boven een zitbank, waar u in de verte het dorp  

Bengel ziet. Beneden aan de T-splitsing gaat u R 
(MS) over de grindweg. Meteen daarna aan de 4-
sprong bij hoogstaande zitbank, de Reiler Hals  
kapel/Drievuldigheid en bij bijzonder wegkruis 
(1751) gaat u L de grindweg omlaag en dan komt 
u bij uitzichtpunt Reiler Hals waar zitbanken 
staan en waar u weer schitterend uitzicht heeft. 
Voorbij de links staande zitbanken gaat u aan het 
einde van de grindparkeerplaats bij ligstoel aan 
de linkerzijde RD (MS) het brede graspad omlaag. 
Beneden aan de asfaltweg bij een Kruiswegstatie 
van de Kruisweg Reil - Reilerhals gaat u R 
omhoog.  Steek vlak daarna de  doorgaande weg 
over en loop RD (M/Am Reiler Hals) de asfaltweg 
omhoog richting Kröv.  
 

(Loop links van de weg langs de vangrail en na 100 
m passeert u rechts een bijzonder wegkruis uit 1741). 
 

Na 200 m, vlak voor de bocht naar links en voor 
verkeerswaarschuwingsbord en bord “30 km” 
gaat u L de smalle asfaltweg omhoog die na 100 
m een dalende asfaltweg wordt en na 200 m een 
stijgende grindweg wordt.     
 

7. Na 800 m gaat u aan de Y-splitsing R de smalle 
asfaltweg omhoog, die u geruime tijd RD volgt 
met links mooi uitzicht. Na 900 m aan de 
volgende Y-splitsing bij zitbank gaat u L omlaag.  
Aan de T-splitsing bij zitbank gaat u L omlaag 
met rechts zicht op het dorp Burg.  Na ruim 50 m 
gaat u aan de Y-splitsing bij ijzeren leuning R 
(R6A)  omlaag. Negeer zijwegen en blijf de smalle 
dalende smalle asfaltweg geruime tijd RD volgen.  
Na 800 m gaat u beneden in Reil bij huisnr. 18 aan 
de 3-sprong L omlaag en u loopt onder het  
spoorviaduct (1871/zie infobord) door. Aan de 4-
sprong gaat u RD (Fischerbachstraβe) omlaag. 
Negeer  zijwegen. Aan de voorrangsweg bij 
beelden/kunstwerk  bestaande uit twee 
Wingertsfrauen, een duivel en de Pfalzergraaf en 
de Reiler Bibal (zie infobord) gaat u RD verder 
omlaag. Vlak daarna gaat u beneden aan de T-
splitsing L  terug naar de parkeerplaats onder de 
brug. U kunt natuurlijk eerst nog een terrasje 
pakken. 

 

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.   

 
 
 


