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Deze heidewandeling met klimmen en dalen gaat over zandpaden over de prachtige Brunssummerheide.  U 
heeft regelmatig prachtige uitzichten.  
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  blz 2 van 3 

 

Startadres: Wandelparkeerplaats Heikop, Toeristenweg, Brunssum.  De Toeristenweg is alleen bereikbaar 
via de Schachtstraat!   Navigatie:  Schachtstraat 1, Landgraaf.  Bij huisnr. 1 volgt u de Schachtstraat. Meteen 
daarna aan de 3-sprong voor doodlopende weg gaat u R (Toeristenweg).  Na bijna 1 km komt u  links bij de 
parkeerplaats. 
 

Komt u vanuit de richting Nuth over de Ring Parkstad (N300), neem dan de afslag Landgraaf-Noord, aan de 
rotonde neemt u de eerste afslag rechts en dan meteen in de bocht rechts de Schachtstraat (doodlopende 
weg). Meteen daarna  aan de 3-sprong voor doodlopende weg gaat u R (Toeristenweg).  Na bijna 1 km komt 
u  links bij de parkeerplaats  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 8,72 km  2 uur  62 m  104 m 
 

 
 

55. BRUNSSUMMERHEIDE 8,7 km 
 

De wandeling loopt in een 8 vorm en kruist diverse malen een paaltjesroute. Indien u de weg kwijt raakt komt u via 
een paaltjesroute altijd bij het restaurant/Pannenkoekenhuis. Via de rode route komt u altijd weer bij de 
parkeerplaats. 
 

1. Met uw gezicht naar de asfaltweg/Ring 
Parkstad  gaat u R over de parkeerplaats. Meteen 
daarna gaat u aan de brede bosweg, waar vaak 
ook auto’s geparkeérd staan, R (rood/groen). Vlak 
daarna gaat u aan de 4-sprong RD (rood/groen) 
verder over de brede bosweg. Aan de kruising 
gaat u RD (Schinvelderweg/rood/groen) over het 
asfalt- fietspad omhoog. Negeer zijpaden en loop 
verder RD (rood) over het asfalt- fietspad. Na 400 
m gaat u boven aan de kruising, waar het bordje 
fietsroute 47 staat,  R (rood).  
 

(Als u hier 25 m doorloopt, dan komt bij zitbank en 
het herinneringsmonument aan Nicky Verstappen uit 
Heibloem. Hij is hier in 1998 op de 
Brunssummerheide tijdens een jeugdkamp ’s nachts 
ontvoerd en dood teruggevonden. Eind 2018 is de 
dader Jos Brech gearresteerd, die in jan. 2022 in 
hoger beroep is veroordeeld tot 16 jaar 
gevangenisstraf). 
 

Aan de Y-splitsing gaat u L/RD (rood). Steek 
beneden bij zitbank het  asfaltpad over en loop 
RD verder omlaag. (U verlaat hier de rode route). 
Negeer zijpaden. Aan de kruising met breed 
zandpad gaat u RD omlaag en u loopt even verder 
onder hoogspanningskabels door.  
 

2. Aan de volgende kruising bij enkele bomen op 
de prachtige heide gaat u RD het smalle pad over 
de heide omhoog.  
 

(Mogelijk komt u hier in de zomer op de 
Brunssumerheide een schaapsherder met een kudde 
Schoonebeeker heideschapen tegen),  
 

Na 150 m loopt u boven langs een heuvelrand 
met prachtig uitzicht. Boven aan de rand van 
deze heuvel, waar het pad een haakse bocht naar 
rechts maakt, gaat u L het steile zand/grindpad 
omlaag. (Loop voorzichtig omlaag!). Beneden aan 
de kruising gaat u RD over het zandpad. Aan de 
T-splitsing gaat u R over het brede zandpad met 
rechts de bosrand. Aan de kruising gaat u R met 

links van u op afstand de heuvelrug. Negeer 
zijpaden. Na 150 m buigt het pad naar rechts. 
Vlak daarna aan de kruising gaat u L over het 
brede zandpad. Aan de volgende kruising, met 
links een vlonderpad, loopt u verder RD over het 
brede zandpad.  
 

(U kunt hier ook over het rechts gelegen pad, dat 
parallel aan het brede zandpad loopt, wandelen).  
 

Na 200 m buigt het brede zandpad naar rechts. 
Aan de 3-sprong, 30 m voorbij houten 
afsluitbomen, gaat u L (rood).  
 

3. Aan de volgende 3-sprong loopt u RD 
(groen/rood). (Links ziet u de communicatietoren 
van de AFCENT). Blijf dit pad circa 500 m RD 
(groen/rood) volgen.  
 

(Na 300 m passeert u een zitbank, een genietplekje).   
 

Aan de kruising bij infobordje gaat u L 
(groen/rood) met links een moerasgebied, waarin 
de Roode Beek ontspringt. Aan de 3-sprong gaat 
u RD (groen/rood). Meteen daarna aan de Y-
splitsing gaat u R (groen) via het zandpad en 
even verder via het trappenpad de heuvel 
omhoog. Boven aan de 4-sprong op de heuvel 
gaat u L (groen) met rechts de bosrand.   
 

(U heeft even verder schitterend uitzicht over de 
Roode Beek, haar moerassen en een uitgestrekte 
zilverzandvlakte. Deze zandvlakte is niet natuurlijk 
maar bestaat uit zilverzand dat vrijkwam bij de 
ontginning van de voormalige 140 ha. grote 
bruinkoolgroeve Energie (dagbouw) waar op het 
hoogtepunt van de exploitatie tussen 1917 en 1924 
2000 arbeiders werkten. Deze groeve lag elders op 
de Brunssummerheide).. 
 

4. Let op! Waar bijna aan het einde van de heuvel, 
de groene route naar rechts buigt, gaat u L het 
steile zandpad omlaag richting Roode Beek.  
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Beneden voor de Roode Beek en bij picknickbank 
gaat u L (rood) over het pad en steek dan even 
verder via het vlonderpad/bruggetje R de 25 km 
lange Roode Beek, een zijbeekje van de 
Geleenbeek, over. Loop nu even RD richting 
zitbank. Voor de zitbank, afvalbak en 
alleenstaande vliegden gaat u L. Meteen daarna 
gaat u R het brede zandpad omhoog. Ga dan 
even R en dan meteen L en loop precies RD over 
de grote zandvlakte, parallel aan de op 100 m 
links gelegen bosrand. Aan het einde van deze 
zilverzandvlakte loopt u rechts langs het 
“grasheuveltje”. (U loopt dus niet links richting bos). 
Vlak daarna gaat u aan de 7-sprong (in elk geval 
veel) RD (licht/donker groen) over het brede 
(mulle) zandpad. (Rechts van u ziet u een 

heuvelrug, links het bos). 
 

5. Negeer zijpaden en blijf dit brede licht 
stijgende pad RD volgen. Na 300 m gaat u aan de 
kruising bij vliegdennen RD (licht en donker 
groen/blauw) over het grindpad. (Volg nu de 
lichtgroene route  tot aan het Pannenkoekenhuis). 
Negeer zijpaden. Na de volgende 300 m passeert 
u een picknickbank met rechts beneden een ven. 
(Hier ziet u vakantiehuisjes op Resort 
Brunssumerheide). Het pad wordt een stijgend 
pad.  Omhoog lopend gaat u aan de Y-splitsing  
R. Negeer zijpad links richting bijenstal. Aan de 3-
sprong gaat u L en u passeert meteen rechts een 
dierentotempaal. Meteen daarna passeert u de 
gebouwen van de Sterrenwacht Limburg, die u 
zeker eens moet komen bezoeken.  
 

(De Sterrenwacht Limburg is een publieks- 
sterrenwacht, die door vrijwilligers wordt 
geëxploiteerd en die als doel heeft het publiek te 
informeren over sterrenkunde. In de sterrenwacht zijn 
enkele bijzondere antieke telescopen te zien, zoals 
een Fauth en Fraunhofer lenzenkijker uit 1893.  Via 
deze antieke telescoop kunt u de  Maan, planeten, 
verre nevels en sterrenstelsels bekijken. De 
sterrenwacht is elke vrijdagavond van 19.30 tot 
23.uur open. Zie voor meer info www. 
sterenwacht.nl).  
 

Aan de 4-sprong gaat u L over de asfaltweg met 
links een ravotplek.  U komt meteen op het grote 
terras van het restaurant/pannenkoekenhuis 
Schrieversheide.  
 

(Een mooie pauzeplek met mooi uitzicht na 5 km 
wandelen. Binnen is een infopunt en een 
natuureducatiepunt over de Brunssummerheide voor 
kinderen).  
 

U steekt het terras over en verlaat aan de andere 
kant bij hoge korfschansmuur weer het terras. Ga 
dan meteen L over de asfaltweg en ga dan 
meteen L (groen) het grindpad omlaag. 
6. Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD 
(groen) over het verhard pad met rechts mooi 

uitzicht over de heide. Aan de 3-sprong gaat u RD 
(geel/blauw) het grindpad omlaag. Negeer zijpad 
rechts omlaag. Vlak daarna aan de Y-splitsing 
gaat u R (geel/blauw) omlaag. Aan de 4-sprong bij 
zitbank, die onder een grote vliegden staat, loopt 
u RD (blauw) verder omlaag over het brede pad.  
Let op! Negeer vlak voor bos zandpad links 
omhoog. Meteen daarna bij 
wandelmarkeringspaaltje (blauwe route) gaat u R 
het zandpad omhoog met links een breed 
ruiterpad (rode route) en rechts heide. Na 100 m 
gaat u L en steekt u het ruiterpad (rode route) 
over en loopt u RD het pad omhoog, dat even 
verder een dalend bospad wordt. Aan de  4-
sprong gaat u R (groen) het brede pad omlaag. 
Beneden aan de 4-sprong, met rechts twee 
paden, gaat u scherp R. (U verlaat hier de groene 
route. U loopt dus even “terug”).  Negeer zijpaden. 
Omhoog lopend gaat u aan de kruising  L  
omhoog met even verder rechts een mooie 
heideheuvel .  Beneden aan 5-sprong bij zwerfkei 
loopt u RD via het smalle steile pad de heuvel 
omhoog. 
 

7. Wanneer u na deze straffe kuitenbijter na 100 m 
over de top heen bent, gaat u aan de 4-sprong L 
(groen) het brede pad omlaag. Negeer zijpaden 
links en u verlaat even verder de groene route. 
Steek na 300 m beneden  het vlonderpad over. 
Aan de 5-sprong (punt B) gaat u RD via het steile 
zandpad de heuvel omhoog en vervolgens na 100 
m boven weer omlaag. Beneden aan de T-
splitsing gaat u R. Na 50 m gaat u aan de 4-
sprong L. Na de volgende 50 m gaat u aan de 
volgende 4-sprong R (groen/rood). Negeer na 300 
m zijpad scherp links omhoog. Meteen daarna 
gaat u beneden aan de 4-sprong RD omhoog. 
 

8. Negeer na 150 m, waar het pad links (rood) 
omhoog buigt, zijpad rechts. Boven aan de 
kruising gaat u L.  
 

(U verlaat hier de rode route. Links heeft u mooi 
uitzicht o.a. over Brunssum en weer op de AFCENT 
(AFNORTH) communicatieoren).  
 

Wanneer u na 100 m onder de 
hoogspanningskabels bent doorgelopen, gaat u 
aan de Y-splitsing L over het smalle pad met links 
de hoogspanningskabels. Na 100 buigt het pad 
links omlaag met rechts een breed ruiterpad. 
Negeer zijpaden, Boven aan de 6-sprong gaat u R 
(blauw/groene ruitermarkering en rood/groene 
wandelmarkering) het brede bospad omhoog. Na 
150 m gaat u aan de 4-sprong L omhoog (al dan 
niet over de bielzen). Tijdens het beklimmen van 
het heuveltje hoort u mogelijk weer het geluid van 
het verkeer over de Ring Parkstad. Na 100 m 
komt u weer bij de parkeerplaats het vertrekpunt ! 

 

Samenstelling route: Leon Weijden. 
 

Auteur: Jos Wlazlo.  Het  Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 
verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur. 


