Fietsroutes langs de Moezel en op de
Eifel- en de Hunsrückhoogten

De Moezel-fietsroute

De Schinderhannes-fietsroute

Dank zij het fietspad langs de Moezel kan je een van de
mooiste rivierlandschappen van Europa verkennen met zijn
veelzijdige cultuur, rustige wijndorpen en indrukwekkende
getuigen van een geschiedenis van meer dan 2000 jaar.
Een goed uitgebouwd netwerk aan fietspaden, landbouwwegen
en
jaagpaden,
die
doorlopend
bewegbewegwijzerdwijzerd zijn, loopt langs de Moezel van
Thionville (F) naar Koblenz
en eveneens langs de
bijrivieren de Saar, de Ruwer en de Sauer. Van TreisKarden loopt de Moezel-fietsroute langs beide zijden tot
Kobern-Gondorf. Vanaf Kattenes loopt de fietsroute aan de
linkeroever van de Moezel over een landbouwweg langs de
wijnbergen tot Koblenz. In Löf en Kobern-Gondorf bestaat
de mogelijkheid over bruggen van Moezeloever te wisselen.

De Schinderhannesfietsroute loopt ver van drukke
verkeerswegen over de uitgestrekte Hunrsrückhoogten met
heerlijke uitzichtpunten. Deze fietsroute loopt zonder grote
stijging
over
de
voormalige
spoorlijn
tussen
Emmelshausen, Kastellaun en Simmern (38 km) en is een
bijzondere belevenis voor groot en klein.

De Hunsrück-Moezel-fietsroute
De Hunsrück-Moezel-fietsroute is een interessante
verbinding van de Moezel door het Lützbachtal in het
voorste deel van de Hunsrück met de populaire
Schinderhannes-fietsroute. Reeds enkele kilometers van
de Moezel landinwaarts loopt de fietsroute langs hellingen
van leisteen, indrukwekkende natuur en de idyllische loop
van een riviertje over een lengte van 30 km naar Kastellaun.
De themaborden in Lütz en Lieg geven informatie over een
groot aantal dieren en planten, die van hier afkomstig zijn.
De weg loopt over weinige bereden straten en
landbouwwegen. Op 1 km van verharde bosweg na is alles
geasfalteerd. Het deel van Lütz naar Lieg kent een
hellingspercentage van ongeveer 7 %. Als hulp bij de
beklimming voor een daguitstap is er de fietsbus “Radbus
Hünsrück-Mosel 629” tussen Hatzenport-Kastellaun (za,zo,
feestdag) en Hatzenport–Emmelshausen (dagelijks, 1.4 –
1.11).

De Maifeld-fietsroute
Van Hatzenport loopt de weg van het Moezeldal gelijkmatig
naar
boven
door
het
Schrumpfbachdal
naar
Münstermaifeld. Van hier loopt de Maifeldfietsroute over
een voormalige spoorweg, die zich vanaf Polch vertakt in
de richting Ochtendung en Mayen. Langs het parcours
nodigen eethuisjes, speelpleinen en groene oasen uit tot
rustpauze en ontspanning.

Schinderhannes-Untermosel-fietsroute
De
Schinderhannes-Untermosel-fietsroute
verbindt
Emmels-hausen over het voorgedeelte van de Hunsrück
met de benedenloop van de Moezel en loopt overwegend
over verharde landbouwwegen. Deze fietsroute loopt over
de uitgestrekte hoogten van de Hunsrück tussen de kloof
van de Ehrbach en het Baybachdal. Als hulp bij de klim kan
je de fietsbus “Radbus Hunsrück-Mosel 629” nemen tussen
Hatzenport en Emmelshausen (dagelijks, 1.4-1.11).

Toertip Eifel:
Fietsroute naar de burchten Eltz en Pyrmont
(inspannende toer)
De toer start in Karden. Na ongeveer 100 meter verlaat je
de Kernstrasse en volg je de weinig bereden straat naar de
Windhäuser Höfen. Hier moet je een helling van 6 tot 10 %
de baas kunnen. Boven op het plateau rijd je over de K 32
verder tot Möntenich. Voorbij Möntenich loopt de fietsroute
over verharde landbouwwegen voorbij de Schwanenkerk –
een voormalige bedevaartskerk- naar Roes en tot de burcht
Pyrmont. Je vervolgt de toer over de K27. Na 100 m buigt
de weg links af naar de Elzbach. Deze steek je over en je
rijdt op het fietspad parallel met de K 35 bis naar Pillig. De
weg leidt langs Sevenich en Wierschem naar de burcht Eltz
of langs Nauheim naar de Maifeld-fietsroute. In de
weekends (1.5 – 31.10) bestaat de mogelijkheid met de fiets
van Treis-Karden de Burgenbus naar de burchten Pyrmont
en Elz te gebruiken. We raden je aan je plaatsen voor de
fiets vooraf op het internet te reserveren onder
www.radbusse.de of bij ons in het toeristisch
infokantoor van onze gemeente.

RadBus (fietsbus) Hunsrück-Mosel (Lijn 629) – van Hatzenport naar Emmelshausen en Kastellaun
De fietsbus Hunsrück –Mosel rijdt van 1 april tot 1
november van maandag tot vrijdag drie maal tussen
Hatzenport en Emmelshausen en op zaterdag, zondag en
feestdagen minstens vijf maal per dag tussen Hatzenport
en Kastellaun en heeft plaats voor maximaal 24 fietsen.
Het meenemen van e-bikes is mogelijk. We raden je aan
je plaatsen voor de fiets vooraf op het internet te
reserveren onder www.radbusse.de of bij ons in het
toeristisch infokantoor. Hou ermee rekening dat naast
de reserveringskosten verdere kosten te betalen zijn voor
het meenemen van de fiets en het personenvervoer.

Je bereikt Hatzenport langs de Moezelfietsroute. Vanuit
Pommern, Treis-Karden, Müden en Moselkern is er elk uur de
regionale trein of je raakt er ook gemakkelijk met je eigen auto.
Je vindt parkeerplaatsen aan het station van Hatzenport.
Onze toertips: Van Emmelshausen leiden twee fietsroutes van de
Hunsrück naar de Moezel:
- Langs de Schinderhannes-fietsroute naar Kastellaun (23 km)
en verder langs de Hunsrück-Mosel-fietsroute naar TreisKarden (30 km)
- Langs de Schinderhannes-Untermosel-fietsroute naar
Burgen (20 km) en verder langs de Mosel-fietsroute naar
Treis-Karden (10 km)

Tourist-Information Treis-Karden, St. Castor-Str. 87 (in het station), 56253 Treis-Karden
Tel. 0049 2672-9157700, touristinfo@vgcochem.de, www.treis-karden.de
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