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Ten oosten van de stad Mechernich ligt aan de rand van de Eifel het stadje Satzvey. Doel van deze licht
heuvelachtige wandeling is een van de mooiste burchten in de Eifel, de Burg Satzvey. Vanaf de
wandelparkeerplaats struint u over leuke bospaadjes naar de bescheiden Burg Fey en dan loopt u langs
bosranden omhoog naar het dorp Kommern-Süd, waar u langs het Hochwildpark Kommern loopt. Voorbij
het dorpje Schaven struint u geruime tijd over de Schavener Heide. Via leuke paadjes met mooi uitzicht
loopt u naar Satzvey waar u enkele fraaie vakwerkhuizen passeert. Dan komt u bij de burcht met twee
binnenpleinen met terrassen en winkeltjes, waar u in het weekend bij de Burgbäckerei Satzvey kunt
genieten van Kaffee und Kuchen. Via leuk weggetje langs de kerk verlaat u het dorp en dan loopt u door de
bossen langs de beek Vey en de spoorlijn naar het dorpje Katzvey.
Dan bereikt u snel weer de parkeerplaats. Aan het eind kunt u naar de Katzensteine lopen (250 m), een
prachtige 15 m hoge rotsformatie. Zeker even gaan kijken! Neem zelf proviand mee.
Startpunt: Wanderparkplatz Katzensteine, aan de L 61, Katzvey – Mechernich.
Voor navigatie kunt u ingeven Am Katzenstein 19, Katzvey. Met uw rug naar huisnr. 19 rijdt u L het dorp uit en aan
de T-splitsing gaat u L. (L 61) Na 200 m rijdt u R de parkeerplaats Katzenstein gelegen in de bosrand op.
Startpunt: Burgbäckerei Zu Satzvey, An der Burg 3, Satzvey. Open zaterdag en zondag. Groepen kunnen
op afspraak ook door de week terecht. Tel : 0049-17662151606. (Start bij punt 7).
U kunt ook starten bij Amstelhang 12, Kommern-Sud. Aan het einde van deze doodlopende weg gaat u bij
zitbank L met links het dorp. Ga dan verder bij **** in punt 2. U kunt dan na 9 km pauzeren bij Burg Satzvey
Deze mooie wandeling kan alleen in het weekend gelopen worden omdat een deel van de wandeling over
de Schavener Heide gaat, die door de week tussen 7 en 17 uur vaak gebruikt wordt voor oefeningen van
het Duitse leger
Zie ook link: https://www.mechernich.de/tourismus-freizeit/sehenswert/naturnationalpark/schavener-heide/

1248. SATZVEY 15,6 km
1. Met uw rug naar het grote infobord loopt u RD
richting uitrit. Waar de asfaltweg rechts omlaag
buigt richting doorgaande weg gaat u L het
bospad omhoog. Meteen daarna gaat u aan de 3sprong R over het smalle bospad. (U loopt nu
parallel aan de rechts beneden gelegen doorgaande
weg). Na 250 m gaat u aan de T-splitsing L
omhoog en meteen daarna gaat u R het bospad
omhoog, evenwijdig aan de rechts beneden
gelegen doorgaande weg. Negeer zijpaden en
volg het pad dat na 200 m naar rechts buigt. Na
500 m gaat u aan de T-splitsing R de brede
stenige bosweg omlaag, die bijna beneden een
dalende asfaltweg wordt. Negeer zijpaden.
Voorbij het links gelegen mooie huis met toren
gaat u beneden aan de doorgaande weg L
omhoog. (Let goed op het verkeer). Na 100 m,
meteen na brug, gaat u R de asfaltweg omlaag.
Negeer meteen zijweg links omhoog. Aan de 3sprong bij waterzuiveringsinstallatie/Klaranlage
Mechernich en wegwijzer gaat u L onder het
spoorwegviaduct door en volg de smalle
asfaltweg omhoog. Na 200 m boven bij de “Burg
Fey” en bij de 700 jaar oude dikke eik (zie
infobord) gaat u aan de 3-sprong R de grindbosweg omlaag. Aan de Y-splitsing gaat u L
(Eifelverein) de bosweg omhoog met rechts de
bosrand en links weilanden. Negeer zijpaden en
blijf de licht stijgende bosweg geruime tijd RD
volgen.

2. Na 1 km gaat u boven voorbij hoge zendmast
en zitbank aan de T-splitsing R de smalle
asfaltweg omlaag.
(Even verder passeert u rechts bij groot zandstenen
wegkruis een zitbank met mooi uitzicht op het dorp
Kommern).
Beneden aan de T-splitsing bij zitbank (mooi
uitzicht) gaat u bij verbodsbord R de smalle
asfalt- bosweg omhoog. Boven aan de 3-sprong
bij zitbank en links een asfaltweg gaat u RD over
de bos- grindweg. **** Negeer zijpaden. Na 400
m voorbij ijzeren doorgang volgt u RD het bospad
verder omhoog met links een aardig optrekje
gelegen aan de rand van Kommern-Sud. Negeer
zijpaden. Aan het eind van het bospad voorbij
zitbank gaat u RD/L over de smalle asfaltbosweg. Steek de doorgaande weg over en loop
RD over de asfaltweg, die even verder voor witrode afsluitboom een bos- grindpad wordt. Na
300 m buigt het pad naar links met rechts
wildpark Kommern en links nog steeds leuke
optrekjes. Negeer zijpaden. Na bijna 500 m loopt
u voorbij volgende wit-rode afsluitboom het dorp
Kommern-Süd binnen met de mooie woningen.
Negeer zijwegen. Na 250 m, einde asfaltweg,
verlaat u het dorp en loop RD over de grindweg.
Na bijna 400 m gaat u aan de T-splitsing R over
de grindweg met links de Becherhof met toren.
Aan de 3-sprong gaat u RD over de veldweg met
rechts de bosrand.

3. Na 500 m gaat u aan de 3-sprong bij zitbank RD
over de veldweg/graspad.
(Na 300 m passeert u rechts een achter afrastering
gelegen mooie vijver).
300
m
verder
bij
linksgelegen
ronde
paardenstapmolen loopt u het dorp Schaven
binnen.
Aan
de
3-sprong
gaat
u
R
(Gehlbachstraβe). Aan de T-splitsing voor huisnr.
51 gaat u bij verbodsbord R omhoog. Na 100 m,
voorbij het laatste huis, wordt de asfaltweg een
bosweg, die u RD volgt. Let op! Na 20 m gaat u L
het steile (circa 100 m) bospaadje omhoog en loop
even verder rechts van de grote kuil verder
omhoog. Na 200 gaat u boven L de veldweg
omhoog en u verlaat even verder het bos.
Na 100 m gaat u boven aan de T-splitsing R de
brede grindweg omlaag. Negeer zijpaden rechts.
Na 400 m gaat u beneden aan de T-splitsing L de
bos- grindweg omhoog. Na 200 m gaat u boven
aan de ruime T-splitsing R de brede grindweg
omhoog. (U loopt hier over de Schavener Heide).
4. Na 300 m gaat u aan de 4-sprong L de
grindweg door de heide omhoog. Meteen daarna
gaat u aan de 3-sprong RD omlaag met rechts
mooi uitzicht. Let op! Na 150 m vlak voordat aan
de rechterzijde het bos begint, gaat u R over het
pad met links de bosrand. Na de volgende 150 m
buigt het pad naar links met links de bosrand en
rechts een vangrail/grindweg.
(Rechts in de verte ziet u boven de radiotelescoop
Effelsberg die een paraboolantenne heeft met een
diameter van 100 m).
Na 300 m, einde pad, gaat u L over de grindweg.
Aan de ruime 5-sprong neemt u de tweede
bosweg schuin R omlaag. Na 200 m passeert u
rechts een groot grasveld. Meteen daarna, waar
het pad links het bos in buigt, loopt u RD het
graspaadje omlaag met links de bosrand en
rechts het grote grasveld. Na bijna 100 m loopt
weer het bos in en vlak daarna bij het grote
infobord Schavenerheide loopt u RD de grindweg
omlaag met links de bosrand en rechts weer een
groot grasveld. Aan de 4-sprong bij het eerste
huis in Satzvey en rechts een doodlopende
asfaltweg, gaat u bij bordje “Militärischer
Bereich” L over het bospaadje. Bij twee
omgekeerde Y-splitsingen (slecht te zien) loopt u
RD/L door de bosrand met rechts aan de bosrand
een speelveld. Blijf het pad door de bosrand RD
volgen.
5. Na circa 150 m aan de 3-sprong bij huizen en
met rechts een asfaltweg, gaat u RD over het
bospaadje. Let op! Na 50 m aan de volgende 3sprong gaat u R en ga dan meteen bij houten
schutting L naar het sportveld. Loop dan RD over
het gras met rechts het sportveld. Aan het eind
van het sportveld bij lichtmast loopt u RD de
berm omhoog en gaat u R over het grindpad met
rechts reling van sportpark.
(U kunt bij de berm ook R verder langs het sportveld
lopen. Ga dan verder bij de volgende zin).

U passeert 3 zitbanken, een mooie pauzeplek na
10,6 km. Aan het eind van het sportterrein gaat u
bij wit huis L over de asfaltweg, die meteen naar
rechts buigt. Negeer zijwegen. Na 200 m gaat u
aan de rotonde L langs de doorgaande weg
richting Firmenich. (Loop aan de rechterzijde over
het grindpad). Na 200 m bij hoog zandstenen
wegkruis gaat u R over het bospad. Na 200 m
verlaat u het bos en volgt u RD het graspad met
links mooi uitzicht op Firmenich en op o.a. de St.
Hubertuskerk in het naastgelegen Obergartzem.
Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R over het
graspad met rechts een grote groeve.
(Na 50 m passeert u een zitbank met uitzicht op de
groeve).
Aan de schuine T-splitsing gaat u R de veldweg
omlaag.
6. Vlak voor de doorgaande weg gaat u R het
graspad parallel aan de links gelegen doorgaande
weg omlaag. Na 150 m wordt het graspad een
grindweg langs de parkeerplaatsen (grasveld)
van de burcht. Aan het eind voorbij
elektriciteitshuisje met toren gaat u R over het
trottoir langs de doorgaande weg omlaag en u
loopt Satzvey binnen. Negeer zijwegen. Na 200 m
gaat u aan de ruime 3-sprong bij zandstenen
wegkruis R (Firmenicher Straβe) omhoog en u
passeert enkele fraaie vakwerkhuizen. Aan de
volgende
ruime
3-sprong
bij
volgende
zandstenen stenen wegkruis gaat u L (An der
Burg). Negeer smalle weg rechts (Am Pfarrhaus).
U komt bij de Burg Satzvey waar u R gaat. Via de
poort komt u op de het binnenplein met podium
en loop dan RD via de volgende poort naar de
Backhof. Burgbäckerei Satzvey, waar u in het
weekend binnen of op het terras heerlijke Kaffee
und Kuchen kunt krijgen. Loop terug naar het
binnenplein en ga bij podium R en u komt op het
volgende binnenplein waar de burcht staat.
(Burg Satzvey is eén van de mooiste waterkastelen
in het Rheinland, die voor het eerst genoemd is in
1396. Men vermoedt echter, dat de grondvesten van
het Burghaus nog ouder zijn).
Ga hier aan het plein L en via twee poorten
verlaat u het terrein van de burcht.
(Voor de tweede poort heeft u rechts mooi zicht op
de Burg en de gracht).
7. Met uw rug naar de burcht gaat u L. Na 30 m
gaat u L (Am Pfarrhaus) het asfaltweggetje
omhoog. Aan de 3-sprong bij fraai vakwerkhuisje
gaat u RD de stenen trap omhoog met rechts het
met
rode
breuksteen
gebouwde
St.
Pantaleonkerkje. Volg het klinkerpad met rechts
de begraafplaats.
(Als u hier bij de begraafplaats R gaat, dan komt u
meteen bij de ingang van het mooie kerkje dat te
bezichtigen is. Van het oorspronkelijk uit 1266
stammende Romaanse kerkje is alleen de westtoren
behouden, die uit de 1e helft van de 13e eeuw stamt.
De toren bij de ingang stamt uit 1861).

Volg bij afscheidsgebouw RD de asfaltweg. Aan
de 3-sprong, waar de asfaltweg naar rechts buigt,
gaat u RD over de veldweg langs een zitbank.
Aan de T-splitsing bij zitbank en veldkruis gaat u
L de veldweg omlaag. Na 100 m loopt u even
langs de beek de Vey. Let op! Ga nu meteen bij
bord “voetpad” R het graspad omhoog met links
afrastering van weiland. Voorbij trappen gaat u
boven aan de asfaltweg R. Meteen daarna gaat u
aan de T-splitsing bij verbodsbord L omhoog. Na
200 m, einde asfaltweg, volgt u RD het grindpad
door de bosstrook. Let op! Na 200 gaat u bij witrode afsluitboom L het bospaadje omlaag. (U
verlaat hier de fietsroute). Beneden aan de Tsplitsing gaat u R (Eifel Schleifen). Na 250 m
loopt het pad vlak langs het beekje de Vey.
8. Na 150 m bij spoorlijn, waar de beek onder de
spoorlijn door gaat, loopt u RD (Eifel Schleifen)
over het pad met links de spoorlijn en rechts de
bosrand. (Als het drassig is kunt u iets hoger door
het bos lopen). Aan de T-splitsing gaat u L (Eifel
Schleifen) omhoog met links beneden de
spoorlijn. Na 150 m komt u uit het bos en dan
volgt u het pad langs de spoorlijn. Na 300 m gaat
u boven aan de 3-sprong voor huis L (Eifel
Schleifen) over de bosweg, die na 150 m een
asfaltweg wordt. Aan de Y-splitsing gaat u L (Eifel

Schleifen) over de bos- grindweg parallel aan de
links beneden gelegen spoorlijn. Negeer zijpaden.
Na ruim 500 m gaat u aan de doorgaande weg L
omlaag en steek de spoorwegovergang van de
spoorlijn Euskirchen - Kall over. U loopt Katzvey
binnen. Meteen voorbij het met rode breuksteen
gebouwde huis met huisnr. 19 (navigatiepunt)
gaat u bij halfronde zitbank en waterput L over
het grindpad. U steekt de Vey over. Boven steekt
u voorzichtig de doorgaande weg over en loop
RD terug naar de parkeerplaats.
Beschrijving naar de rode zandsteen rotsformatie
Katzensteine (250 m).
Aan het einde van de parkeerplaats gaat u
meteen rechts van het grote infobord R het
bospad omhoog. Na 10 m gaat u aan de kruising
L (Eifel Schleifen) het bospad omhoog Negeer
zijpaden. Na 200 m gaat u beneden aan de
omgekeerde Y-splitsing L en u komt bij de
Katzensteine, een rode zandsteenrots. Voorbij de
eerste hoge rots kunt u R over het wortelpad door
de spleet omhoog lopen en boven op de rots
gaan staan. Loop vanaf de Katzensteine terug
langs het infobord en ga dan R bospad omhoog.
Negeer zijpaden en volg het bospad RD
(Eifelverein). Na 200 m gaat u aan de 4-sprong R
omlaag en u komt meteen weer op de
parkeerplaats.
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