Fietsroutes langs de Moezel en op
de Eifel- en de Hunsrückhoogten
Een beschrijving van de afzonderlijke fietsroutes vindt u op de achterpagina >>
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De Moezel-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 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.

Tips voor tochten met de e-bike:
De Hunsrück-Moezel-fietsroute
Het
Hunsrück-Mosel-fietspad
vormt een interessante verbinding
van de Moezel door het
Lützbachdal in het voor Hunsrück
liggende gebied naar het populaire
Schinderhannes-fietspad in Kastellaun (30 km). Het pad
loopt over wegen met weinig verkeer en over boerenpaden.
Op 1 km na (harde bosweg), is alles geasfalteerd. De route
van Lütz naar Lieg heeft een stijgingspercentage van
ongeveer 7%.
De terugreis naar Treis-Karden kan via het
Schinderhannes-fietspad naar Emmelshausen (23 km)
worden voortgezet. Vanaf hier kunt u met de fietsbus
Hunsrück-Mosel
terugrijden
naar
Hatzenport
(dienstregeling op www.radbusse.de), vanwaar u langs de
Moezel terugfietst naar Treis-Karden (11 km). U kunt ook
via het Hunsrück-Mosel-fietspad terugfietsen naar het
beginpunt.

Naar de Geierlay hangbrug (80 km)
Vanuit Treis-Karden loopt het HunsrückMosel fietspad naar Kastellaun en van
daaruit fietst u 10 km over de Geierlayfietsroute naar Mörsdorf. Keer via
dezelfde route terug naar Treis-Karden.

De Schinderhannes-fietsroute
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.

Schinderhannes-Untermosel-Radweg
De Schinderhannes-Untermoselfietsroute
verbindt
Emmelshausen 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).

Fietsroute naar de burchten Eltz en
Pyrmont (45 km)
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. De tocht gaat verder via de
K 27 en verder over het fietspad parallel aan de K 35 naar
Pillig. Via Sevenich en Wierschem gaat het verder naar
kasteel Eltz. Vanaf Münstermaifeld loopt het fietspad door
het Schrumpfbachtal (7 km, waarvan 4,5 km bergaf), langs
15 molens, naar Hatzenport. Via het Moezelfietspad bereikt
u na 11 km het startpunt Treis-Karden.

RadBus (fietsbus) Hunsrück-Mosel (Lijn 629) – van Hatzenport naar Emmelshausen en Kastellaun
Tour tips: Van Emmelshausen over het Schinderhannes-fietspad naar Kastellaun (23 km) en verder via het Hunsrück-Mosel-fietspad naar
Treis-Karden (30 km). Of over het fietspad Schinderhannes-Untermosel naar Burgen (20 km) en verder via het Moezelfietspad naar TreisKarden (10 km). Reserveer uw fietsplaatsen bij ons bij de Treis-Karden Tourist Information of op www.radbusse.de.
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