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0.0      0.6 Vanaf camping ri Hinterhausen  

0.6      1.3 op 3-sprong ← ri Lissingen 

1.9      1.9 ew → ri Gerolstein 

3.8   1.7 over spoor scherp → 

(Lissinger Straße) Kylltal route. Langs het 

spoor, de weg duikt naar beneden een 

scherpe ‘haipin’ bocht naar li en dan steil 

omhoog .. 

5.5   4.4 over spoor 

9.9   4.1 naar Birresborn  

14.0   2.7 naar Mürlenbach. PAS OP: Vlak 

voor Müllenbach hb je veel vaart en kom je 

plotseling op een autoweg. 

16.7   3.5 Densborn  
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16.7   3.5 naar Densborn  

20.2   4.0 naar Zendscheid. 200m vóór 

Zendscheid ga je → ← de verkeersweg op.  

24.2   3.7 naar Sankt Thomas  

27.6   0.2 naar Kyllburg 

Hier (Kyllburg) kunt u de trein nemen tot 

Philipsheim (Eifel) ± 16 km. 

27.8   2.7 ← over de Kyll, daarna →, STEIL 

   naar boven ri Wilsecker. 

30.5   0.3 ew → ri Wilsecker, naar beneden,  

door het dorp 

30.8   3.4 ew → ri Erdorf, weer klimmen 

34.2   0.0 in Erdorf langs het station, volg de 

(Mainzer Straße) langs het spoor tot je licht 

rechts de (Kylltalweg) in kan. Dat wordt een 

fp het bos in. 
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34.9   0.0 Fietspad naar Hüttingen is (was) 

geblokkeerd. Scherp re naar beneden, over 

houten brug, li weer omhoog. Omleiding is 

goed met bordjes aangegeven. 

Bovenaan grote weg ← dan na 300m → 

Ri Hüttingen. 

(36.7   0.3 Optie – via Albach naar Bittburg 

  Bittburg ligt ± 5 km van de route.) 

41.0   1.3 Hüttingen an der Kyll  

Als de omleiding er nog is vlak voor station ← 

en na 300m → (Hauptstraße) en na 100m → 

(Im Oth) (Als de omleiding er niet meer is 

kom je vanzelf in de (Hauptstraße)). (Im Oth) 

wordt (Schulstraße). Weg blijven volgen, 

Kylltalroute ri Philipsheim. 
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Voor de treinreizigers: Onderstaande 

instructie brengt u wee op de route. 

43.8   0.6 Philippsheim. Bij station ← en op 

Kruising → (Ortstraße) ri Speicher. Licht 

klimmen.  

44.4   0.8 Hier scherp → terug naar de rivier 

45.2   3.4 Hier weer scherp → naar Speicher 

Bahnhof, rivier steeds aan re hand houden. 

48.6   0.4 Speicher (station) ↑ 

49.0   3.5 Hier NIET → over brug, maar ↑  

  fp op ri Auw an der Kyll 

52.5   0.3 Auw an der Kyll, vlak voor station 

  schuin ← (Klosterstraße) en na  

  50m → (Marienstraße) 

52.7  WL - P Marienstraße  

(naast Gemeentehuis) 
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52.8   7.5 Houdt het spoor aan je rechter 

hand. (Daufenbacherweg), dan (Daimlinger 

Straße) 

60.3   4.0 Deimlinger Mühle 

  → over spoor ri Trier 

64.3   6.9 Kordel 

  ← over spoor en direct → 

  Ri Trier en Ehrgang 

71.2 11.7 Ehrgang  

→ over spoor en direct ←, na 

150m ← aanhouden (fp op) over 

spoor ← en direct →. Vanaf hier 

rijd je in de bebouwing. 
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Van Ehrgang naar Pfalzel is opgebouwd 

industrie-gebied en stad.  

Route is goed opletten: zoek de Moezel (die 

ligt aan de voet van de heuvel die je steeds 

links voor je ziet).  

Aan de andere kant van Pfalzel loopt een 

fietspad langs de Moezel. Die volg je een 

aantal kilometers tot je bij Trier bent, bordje 

centrum, grote brug over.  

Na de brug het centrum in en op zoek naar 

de Porta Nigra. 

82.9   1.1 Porta Nigra 

Van Porta Nigra naar de Camping 

82.9  Weg vervolgen tot Rindertanzstr.) 
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Van Porta Nigra naar de Camping 

82.9  Weg vervolgen tot (Rindertanzstr.) 
83.0  → (Rindertanzstr.) 
83.2  ew → (Glockenstraße) 
83.3  ew ← (Simeonstraße) 
83.4  → aanhouden (Am Hauptmarkt) 
83.5  ew → en direct ← (Fleischstraße) 
83.9  bij groot krp↑ (Brückenstraße) 

52.7  SM – Nahkauf Brückenstraße 4. 

84.1  wordt (Karl-Marx-Straße) 
  (Karl-Marx-Straße) volgen tot 
84.6  (Römerbrucke) 
84.8  Over brug ← fp volgen tot  
85.6  (Luxemburger Straße) 
85.7  Camping Treviris 
[A] Luxemburger Straße 81, 54294 Trier 
[{T] +49 651 86921 
[W] www.http://www.camping-treviris.de 
 

http://www.camping-treviris.de/

