
 

Persbericht 

Na de overstromingen verwelkomt de Moezelregio weer gasten  

Moezel - De regio om de wijnsteden Bernkastel-Kues, Cochem, Traben-Trarbach, Zell 

(Moezel) en het nabijgelegen Bad Bertrich is hersteld van de wateroverlast. De lokale 

toeristenorganisaties krijgen veel vragen van gasten over de toegang naar deze gebieden. 

Veel mensen twijfelen of een vakantie mogelijk is.  

Om het duidelijk te maken: iedereen is van harte welkom en een vakantie is mogelijk 

zonder enige beperking. 

Hoewel de mensen aan de Moezel eraan gewend zijn dat de rivier om de paar jaar buiten 

zijn oevers treedt, was het hoogwater medio juli 2021 iets bijzonders: normaal gesproken 

heeft de Moezelregio last van hoogwater i.v.m. het smelten van de sneeuw in de maanden 

januari en februari.  

De bewoners aan de Moezel zijn voorbereid op dergelijke weersomstandigheden. Het 

hoogwater van half juli kwam niet onvoorbereid en duurde slechts 2-3 dagen. In Bernkastel-

Kues, Traben-Trarbach, Zell en Cochem zijn de sporen van het water niet meer te zien. In Bad 

Bertrich, vlak bij de Moezel, was er helemaal geen sprake van wateroverlast. De Moezelregio 

is blij en dankbaar dat het onweer van de afgelopen dagen grotendeels zonder gevolgen de 

vakantieregio zijn gepasseerd. 

Voor gasten en bewoners zijn de gevolgen nauwelijks merkbaar. 

Dit is op straat te zien: de cafés zitten weer vol en ook op de boulevard heerst een levendige 

sfeer. Aankomst per auto en openbaar vervoer is probleemloos mogelijk. De campings zijn 

weer geopend en ook een boottocht op de Moezel is mogelijk.  

De Moezelregio verwacht zijn gasten, u kunt nog steeds gerust met vakantie naar de Moezel. 

Weg van de drukte en langs eindeloze wijngaarden, kunt u veel rust en ontspanning 

verwachten – wij staan klaar voor u wandel of – fietsvakantie en culinaire reizen met de 

nadruk op rust, wijn en wellness.  

Ontdek het meest prachtige deel van de Moezel en vind uw persoonlijk Moezel-highlight op 

http://www.moselhighlights.de/?lang=nl 
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