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Dinsdag 21 mei Heel - Heidenburg   250 km

Deze vakantie staat in het teken van de laatste 7 etappes van de Moselsteig. We vertrekken om 11 uur zodat we na drieën op de camping arriveren
omdat tot 3 uur de camping middagrust heeft.

Alles gaat goed tijdens onze reis totdat bij St. Vith de autoweg is afgesloten door een geschaarde vrachtauto en als we daarna de autoweg weer op
willen is de oprit ook afgesloten. Dan blijkt dat we steeds verder weg rijden van ons doel en we besluiten om binnendoor via heel smalle
landweggetjes weer richting de autoweg, die wij willen hebben, te rijden. En dat lukt zonder problemen, temeer omdat we geen enkele tegenligger zijn
tegengekomen. We hebben wel wat tijd verloren, maar het is vakantie en we hoeven niet ver.

In de stromende regen komen we ruim na drie
uur aan bij camping Moselhöhe in
Heidenburg. We hebben voor deze camping
gekozen omdat hij wat verder weg ligt van de
Moezel en daardoor rustig is gelegen. En dat
is dan ook het geval, een op hoogte gelegen
camping met mooi uitzicht en ongelofelijk
rustig. Geen lawaai van auto's, motoren en
treinen. En is plaats in overvloed en we kiezen
een mooie ruime plek.

We besluiten om de luifel de volgende dag
pas op te zetten.
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22 mei Leiwen - Mehring  15 km
Laagste punt: 127 m Hoogste punt: 432 m Totale stijging: 500 m Totale daling: 510 m

Van het slechte weer is niets meer te zien als we wakker
worden. Vandaag staat de eerste wandeling op het
programma en omdat we nu wat verder weg staan van de
Moselsteig moeten we deze week wat meer met de auto
op pad dan gewoonlijk. Maar gezien de voordelen van de
camping hebben we dit er graag voorover. We rijden nu
eerst naar Mehring en zetten daar de auto neer, daarna
gaan we met de fiets naar Leiwen, zo'n 10 km.

Het is kwart voor 11 als we Leiwen uitlopen, een rustig
dorpje zoals er veel in dit gebied te zien zijn.

Al snel lopen we door de wijnvelden en zien dat lege
appelsappakken dienst doen als bescherming voor de jonge
aanplant.
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De route loopt,
zoals te
verwachten, hoog
boven de Moezel
en dat laat vaak
fraaie uitzichten
zien, maar dat
betekent ook veel
stijgen.
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Ook in het bos  is er altijd wel wat te zien zoals deze kruisbeelden.
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Als we bijna op het hoogste punt van vandaag zijn staat deze ruim 20 m hoge uitkijktoren die gebouwd
is in 1992.

Nadat de 105 treden zijn overwonnen heb je een prachtig uitzicht over de omgeving en de loop van de
Moezel.
Vanaf hier is de Moezel op 5 plekken te zien en vandaar dat deze toren ook wel de "Fünf-Seeen-Blick"
wordt genoemd.
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Het is inmiddels al kwart over 2 als we een volgende pauze nemen. Hier worden we gewaarschuwd door een wandelaar dat de afdaling wel heel erg
steil is.
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De man heeft niet gelogen want het gaat inderdaad steil naar beneden.
Maar de afdaling is de moeite waard.

Ook het beekje zorgt voor een welkome verassing.
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De natuur zorgt er ook voor dat het wel eens lastig is om onze weg te
vervolgen.

Aan het eind van de wandeling gaan we de fietsen weer ophalen en rijden
weer naar de camping. Daar zetten we, nadat we onze welverdiende rosé
en pilsje hebben genuttigd, de luifel nog op. Deze mooie eerste wandeldag
besluiten we met een etentje in het restaurant van de camping.
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23 mei Mehring - Quint  18 km
Laagste punt: 127 m Hoogste punt: 417 m Totale stijging: 500 m Totale daling: 480 m

Na de auto in Quint neergezet te hebben op een parkeerplaats bij een spoorlijn en
een fietstochtje van 12 km beginnen we onze wandeling om ongeveer half 11 in
het plaatsje Mehring waar iemand zich creatief heeft uitgeleefd.

We beginnen onze wandeling over een mooi pad
door de wijngaarden.
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Even later gaat het behoorlijk steil omhoog en maken we vaak gebruik van trappen.
Overal hebben ze hier planten gepoot die nu volop bloeien.
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Boven aangekomen is van alles te zien, waaronder dit
treintje, oude ploegen, een trimparcours en een
omgebouwd wijnvat van 10000 liter..
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Na een stukje bos krijgen we een weids uitzicht voorgeschoteld.

Ook dit paadje is een lust voor het oog.
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Hier gaat ons pad steil omhoog door het weiland en ik moet even alle zeilen bijzetten.
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Vandaag lopen we, bij uitzondering, door een plaats, en
wel het grotere Schweich. We vinden het er warm en ik
heb gelijk last van de uitlaatgassen. We zijn blij als we
de stad achter ons laten en in het bos deze ringslang
zien. Hij is niet groot en niet giftig en weet niet hoe snel
hij kan weg vluchten tussen de struiken.

We zijn inmiddels ook op de Moselhöhenweg gekomen
die vanaf hier grotendeels dezelfde route loopt als de
Moselsteig.
Een deel van de Moselhöhenweg hebben we tussen
2003 en 2005 gelopen.

Hierna is het nog een klein stukje naar Quint en zo
kunnen weer terugzien op een mooie dag.
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24 mei Quint - Trier-Pallien  12 km
Laagste punt: 129 m Hoogste punt: 260 m Totale stijging: 420 m Totale daling: 400 m

Met veel moeite lukt het ons een parkeerplaatsje te vinden in een klein plaatsje in de buitenwijk van Trier. Bij toeval komen we terecht op een klein
parkeerplaatsje aan het eind van een doodlopend weggetje gelegen aan onze route. Van hieruit fietsen we eerst 11 km naar Quint.

Ook nu gaat het bij het begin van de wandeling gelijk weer omhoog en na een uurtje wandelen, door veelal bosgebied, komen we aan in Ehrang.
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In dit plaatsje zien we dat wegens werkzaamheden de route is
omgelegd en de omleiding is uitstekend aangegeven.

In het plaatsje zien we dat de staanders van de oude
spoorbrug niet zijn gesloopt toen de nieuwe brug gemaakt
is.
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Hierna duiken we weer het bos in en vinden uiteindelijk een boomstam als plekje om een pauze te houden. Het duurt even voordat we zien dat er in
een grote boom recht tegenover ons tientallen wandel- en sportschoenen hangen. Bijzonder!
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Nadat we dit trapje zijn afgedaald nemen we nog heel even wat bebouwing mee alvorens
weer te stijgen richting Trier.

Daar we in het verleden Trier tijdens de Eifelsteig al hebben bezocht slaan we de stad nu
over. We kijken op hoogte op de stad aan de andere kant van Moezel neer.
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Het is niet ver meer naar het terrein van de Universiteit van Trier waar over een keurig aangelegd pad
onze route loopt.

Als we dan even later weer bij de auto aankomen is ook deze wandeldag weer voorbij.
Op de terugweg halen we, zoals elke keer deze week, onze fietsen weer even op.
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25 mei Trier-Pallien - Konz  17 km
Laagste punt: 135 m Hoogste punt: 385 m Totale stijging: 360 m Totale daling: 400 m

In Konz hebben we een grote parkeerplaats waar we de auto neerzetten en we fietsen in 13 km naar Trier-Pallien waar we beginnen met de wandeling. De
wandeling begint gelijk met een flinke stijging en na een klein stukje asfaltweg duiken we het bos in.

Ook hier is tijdens de oorlog gevochten getuige
deze bunker.

Boomstammen zijn altijd een mooie plek voor zwammen of paddestoelen.
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Tussen de bossen door is er zo nu en dan plaats voor een stukje open veld.
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Waar deze afsluitplank bij dit bankje voor dient is
ons niet duidelijk.

Wat een eer om een bospad naar je vernoemd te krijgen of zou het zomaar een willekeurige naam zijn?
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Het duurt erg lang voordat we ook maar iets van een zitplaats voor een pauze
kunnen vinden, maar uiteindelijk is dit een superplek.
We zijn blij om na al het bos door dit open terrein te wandelen.
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Wat een geweldige schaduwplek.
Of zijn het gewoon 'boskoeien'?
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Het laatste uur wandelen we helaas door, wat wij noemen, een saai bospad met lange rechte paden.

Vlak voordat we bij de auto arriveren zien we de Saar uitkomen in de Moezel en zo is deze bosrijke
wandeldag weer voorbij.
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26 mei Konz - Nittel  23 km
Laagste punt: 131 m Hoogste punt: 349 m Totale stijging: 590 m Totale daling: 580 m

In Nittel aangekomen rijden we even het plaatsje in om een geschikte parkeerplaats te
vinden en dat lukt wonderbaarlijk snel. Wij halen de fietsen uit de auto en rijden in 17 km
naar Konz.

Vandaag wandelen we weer eens aan de andere kant van de Moezel en alvorens we aan
de klim beginnen hebben we eerst 3,5 km vlak terrein. Maar daarna begint een behoorlijk
steile klim richting een kapelletje.

We zien een oud soldaten graf en dit blijkt ook een 300 jaar oude
hangplek te zijn.

"In den Jahren 1702 und 3 heben wir den Wein für einen Albus
(getrunken)"

(In 1702 en 3 hebben we de wijn voor een 'Weisspfennig'
gedronken)
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Bij de Löschemer Kapelle zijn we niet de enige bezoekers en
het blijkt dat je er met de auto dichtbij kan komen.

Eén van de bezoekers rust uit en een andere maakt een fotoreportage.
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Ook wij houden een pauze en kijken uit over het landschap.
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Als we verder wandelen zien we dat we een gedeelte van een 'kunstroute' lopen.
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Ineens belanden we dan weer op zo'n prachtig plekje.

Na het verlaten van het bos lopen we door de wijngaarden verder omhoog.

Een idyllische plek
maar om hier een
pauze te houden
temidden van de
brandnetels zien
we niet zitten.
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Van deze landschappen kunnen wij intens genieten.
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We gaan nu naar het Felsenpfad bij Nittel, een smal pad dat bovenop een rotspartij is aangelegd.
De heenweg gaat boven over de rotsen, terug onderlangs.
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Aan het einde van het Felsenpad staat deze sculptuur.

Het laatste stukje naar Nittel neemt Wim het pad dat vlak langs de rotspartij loopt en ik neem
de gewone weg onderlangs.

Weer op de camping aangekomen hebben we er een mooie maar lange dag opzitten.

27 mei Heidenburg 0 km
28 mei Heidenburg 0 km
30 mei Heidenburg 0 km
Drie dagen op de camping
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29 mei Nittel - Kreuzweiler (bij Palzem)  20 km
Laagste punt: 141 m Hoogste punt: 304 m Totale stijging: 600 m Totale daling: 480 m

Na 2 dagen van niks doen trekken we vandaag weer met plezier de wandelschoenen aan. Eerst rijden we met de auto naar Kreuzweiler en een paar
kilometer voorbij het dorpje zetten we de auto neer in de berm langs een landbouw-weggetje. Vandaar uit fietsen we in 20 km naar Nittel, het
beginpunt van de wandeling. We wandelen naar de rand van het plaatsje en bij de begraafplaats pikken we de Moselsteig weer op.

Vanaf de start gaat het omhoog en als we
een poosje later het bos inwandelen blijft het
omhoog gaan.
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Ook vandaag staat er veel open terrein op het programma en vanaf deze plek hebben we een prachtig zicht op Luxemburg met het plaatsje Ahn.
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We zijn inmiddels al een eind met de wandeling gevorderd als we in de verte
de 2 torens van de dom van Helfant zien.

Een grote kerk in een klein plaatsje.
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Als we alweer een eindje op weg zijn kijken we nog eens om naar de 2 torens die een blikvanger zijn in de omgeving.
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Over dit soort weggetjes wandelen wij graag en dus is het vandaag
genieten.

Het laatste stuk naar de auto gaat nog door bosgebied en als we
weer bij de auto arriveren zijn we heel tevreden over de mooie
wandeling. Nog één etappe te gaan en de Moselsteig is gedaan.
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31 mei Kreuzweiler (bij Palzem) - Perl  18 km
Laagste punt: 160 m Hoogste punt: 377 m Totale stijging: 450 m Totale daling: 560 m

Vandaag is dan echt de laatste dag van onze wandeling over de Moselsteig en het belooft een prachtige dag te worden. We rijden met de auto naar
de supermarkt Rewe in Perl en zetten daar op de parkeerplaats de auto naar. Daarna fietsen we in 19 km, waarvan in het laatste gedeelte een
behoorlijke klim, naar ons beginpunt. We zetten onze fietsen tegen een paaltje in de berm van het landweggetje waar we de vorige keer de auto
hebben neergezet.

Vol goede moed gaan we op pad en al heel snel lopen we door open gebied.
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Als we later door bosgebied wandelen zien we dat hier behoorlijk wat
bomen zijn omgewaaid, waarvan sommige bomen op de been worden
gehouden door de takken van een andere boom.

Het koren staat al behoorlijk hoog en dat lever dit mooie plaatje op.
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Zo nu en dan wandelen we langs "Streuobstwiesen", dat zijn boomgaardjes met meestal wat hoogstammige fruitbomen van verschillende leeftijden
en soorten.
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Sommige dorpjes zijn wel heel erg oud en vervallen,
zoals dit plaatsje Wochem.
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We wandelen een stukje langs de A8 en vervolgen even later ons pad onder de autoweg door.

Ruim een uur later zien we dan beneden
onze de plaats Perl liggen, waar het
eindpunt van de Moselsteig is.
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Maar voor we daar zijn wacht ons nog een stuk bos waar we op een aantal spreuken worden getrakteerd.
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Nadat we het bos verlaten en voordat we Perl binnen wandelen komen we aan bij het einde van de Moselsteig, een mooi gevoel.

Deze plek wordt
Dreiländerblick
genoemd omdat
we hier met één
been in
Duitsland en
één been in
Frankrijk  hier
zicht hebben op
Luxemburg.
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Nadat we de kinderen hebben laten weten dat we de wandeling hebben
voltooid lopen we nog over een steil pad, met uitzicht op Schengen, naar
beneden naar de auto om vervolgens de fietsen op te pikken. Een mooie
laatste wandeling.
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De Moselsteig zit erop en we hebben met plezier dit pad gelopen. Met name het eerste gedeelte, 9 dagen, dat we in 2016 hebben gelopen vonden wij
het mooiste en het meest gevarieerd. Hieronder heb ik een aantal weetjes verzameld.

Gelopen in:
2016:  9 dagen
2017:  3 dagen
2018:  4 dagen
2019:  7 dagen

Gewandeld: 393 km. De Moselsteig zelf is 365 km.
Hoogste punt van de Moselsteig bedraagt 428 m
Totale stijging:  12.750 m

Wandel gemiddelde: 4,2 km/h
Totaal gemiddelde incl. alle stops : 3,3 km/h

Zaterdag 1 juni Heidenburg - Heel   250 km

We ruimen op ons gemak op en vertrekken tegen 12 uur op de erg mooi
gelegen en rustige camping Moselhöhe.
De terugreis verloopt voorspoedig.


