96. BRUNSSUMMERHEIDE 6,3 km
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Een wandeling over de Brunssummerheide en door het bos. De paarse heide bloeit alleen in
augustus/september maar de wandeling is het hele jaar prachtig om te lopen. De wandeling telt enkele
kleine heuveltjes en zandpaden maar is gemakkelijk te lopen.
Startpunt: Parkeerplaats bij het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten aan de Schaapskooiweg in
Heerlen/Brunssum. (Schaapskooiweg 93, Heerlen).
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

6,28 km

1.25 uur

44 m

46 m

blz 2 van 3

96. BRUNSSUMMERHEIDE 6,3 km
1. Vanaf zowel de kleine als grote parkeerplaats
loopt u R omlaag richting hoge stenenkorfmuur.
Loop
vervolgens
links
langs
de
hoge
stenenkorfmuur en ga RD (geel/groen) het
verharde pad omlaag. Negeer zijpaden en volg
RD het pad, dat een onverhard pad wordt. Na 250
m gaat u aan de asfaltweg R (geel/groen).

Negeer zijpaadjes en volg het brede pad RD. Na
ruim 300 m gaat u omlaag lopend aan de 3sprong bij bordje “Brunssummerheide” L (groen)
het bospad omlaag. Beneden aan de T-splitsing
gaat u R (groen) verder omlaag. Beneden aan de
3-sprong gaat u RD het brede pad omhoog. (U
verlaat hier de groene route).

2. Aan de kruising, met rechts een parkeerterrein,
gaat u bij afsluitboom L (groen). Na 100 m gaat u
bij zitbank R (groen) het brede zandpad omhoog.
Na de volgende 100 m gaat u boven bij
markeringspaal en eik R over het pad over de
heuvelrug. (U verlaat hier de groene route). Negeer
zijpaden. Na 250 m wordt het pad een dalend
bospad. Beneden aan de ongelijke 4-sprong gaat
u L (geel) over het brede pad. Beneden aan de
kruising gaat u RD omhoog. Vlak daarna aan de
kruising bij 3-stammige vliegden gaat u RD de
heuvel omhoog. Boven aan de kruising bij
infobord gaat u R over het brede pad langs een
zitbank.

5. Na 200 m gaat u boven aan de T-splitsing R
over de bosweg, die u geruime tijd RD volgt. Na
400 m gaat u aan de volgende T-splitsing L
omhoog. Na 100 m gaat u aan de Y-splitsing R.
Aan de 4-sprong gaat u RD. Aan de kruising, met
rechts een grote zandvlakte, gaat u RD over het
pad dat naar links buigt.

(Hier heeft u
mooi uitzicht. Rechts ziet u de
Gerardus Majellakerk (1936) in de wijk Heksenberg.
De hoge heuvel beplant met bomen die u voor u ziet,,
is een restant van de steenberg van de voormalige
steenkolenmijn Oranje Nassau IV).
3. Beneden aan de 4-sprong gaat u RD (groen)
omhoog. Aan de grote 3-sprong gaat u L (groen)
omhoog. Negeer zijpaden en volg het brede
zandpad RD (licht groen) omhoog en vervolgens
omlaag.
(Een eindje verder passeert u boven een zitbank met
mooi uitzicht o.a. op de 41 m hoge watertoren in de
wijk Vrieheide).
Na ruim 500 m gaat u aan de T-splitsing voor
afrastering gaat u L (licht en donker groen).
(Als u hier RD naar de afrastering loopt, dan heeft u
mooi uitzicht over de Sigrano groeve waar zilverzand
wordt gewonnen. Met dit zand wordt een groot aantal
producten vervaardigd zoals papier, verven keramiek
enz. enz.).
Negeer zijpad links. Steek de smalle asfaltweg
over en loop RD (groen) langs de zitbank. Na 200
m gaat u aan de Y-splitsing L. (U verlaat hier even
de groene route). Aan de T-splitsing gaat u L
omhoog.
4. Even verder bij de zitbank gaat u R (groen)
over het brede pad.
(Hier heeft u mooi uitzicht
communicatietoren van de Afcent).

o.a.

op

de

(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. De
groeve lag elders op de Brunssummerheide).
Aan de grote 7-sprong (in elk geval een “veel
sprong”) neemt u het derde pad R (blauw/groen)
met links van u en heuvelrug beplant met bomen..
Negeer zijpaadjes.
6. Aan de 4-sprong bij zitbank gaat u RD
(blauw/groen) over de grindweg. Na 200 m gaat u
aan de 4-sprong RD het (zand)pad omlaag. (U
verlaat hier de wandelmarkeringen). Na 20 m gaat u
aan de volgende 4-sprong, met links prachtig
uitzicht op de visvijver "De Koffiepoel" van H.S.V.
Brunssum, RD. Meteen daarna gaat u aan de 3sprong L over het smalle paadje en blijf het
paadje vlak langs de vijver volgen.
(De vijver is een overblijfsel van de eerder genoemde
bruinkoolgroeve Energie. Een eindje verder passeert
u een picknickbank, een mooi pauzeplekje. U waant
zich hier even in de Ardennen).
Na 200 m, bijna einde vijver, buigt pad rechts
omhoog en ga dan L het bospad omlaag. Meteen
daarna gaat u aan de T-splitsing L.
7. Meteen daarna gaat u L over de smalle
asfaltweg met links de visvijver en even verder
rechts de grote parkeerplaats. Bij afsluitboom en
verbodsbord gaat u RD (blauw/fietsroute 35) over
het asfaltpad. Na 50 m gaat u aan de 4-sprong R
(blauw) het (grind)pad omhoog. Boven volgt u RD
het pad dat een eindje verder naar links (blauw)
buigt. (Hier boven ziet u weer de communicatietoren
van de Afcent). Vlak daarna aan de T-splitsing bij
zitbank gaat u L (blauw). Negeer zijpaden en volg
het pad RD (blauw).

8. Aan de T-splitsing bij twee zitbanken gaat u R.
Beneden aan de 4-sprong bij de volgende 2
zitbanken gaat u L het brede pad omhoog. Boven
aan de 4-sprong gaat u R over het pad met
rechts het luxe vakantiebungalowpark “Resort
Brunssummerheide”, waar het in de uitspanning
De Uitvlucht op het mooie hoog gelegen terras
goed toeven is. Negeer zijpaden links, Een eind
verder wordt het pad een dalend pad. Beneden
aan de zandvlakte gaat u L. Meteen daarna gaat u
R over het asfalt- fietspad omhoog. Vlak voordat
het asfalt- fietspad een bocht naar rechts maakt,
gaat u L over het zandpad. Meteen daarna bij
twee vliegdennen gaat u R het smalle mulle
zandpad (kuitenbijter) steil omhoog.
(Wie de klim te zwaar vindt, kan ook het asfaltfietspad blijven volgen. Negeer zijpaden. Boven aan
de T-splitsing bij natuurspeelplaats gaat u R over de
asfaltweg. Vlak daarna voorbij twee korfschansmuren
en slagboom komt u links weer bij de parkeerplaats)
9. Na 100 m boven op de heuvel heeft u prachtig
uitzicht. Loop boven op de heuvel RD en volg het
smalle pad dat links omlaag buigt. Beneden aan
de 4-sprong gaat u R het smalle bospad omhoog
dat u RD blijft volgen. Beneden aan het asfaltfietspad gaat u L. Meteen daarna gaat u bij
bordje “:spelende kinderen op boomstam” R het
paadje omhoog. Meteen daarna aan de T-splitsing

blz 3 van 3
gaat u L omhoog en u passeert rechts het
toegangshek
van
een
gebouw
van
Natuurmonumenten. Aan de asfaltweg gaat u R.
(Als u hier L gaat, dan komt u meteen links bij een
natuurspeelplaats).
Meteen daarna voorbij twee korfschansmuren en
slagboom komt u links bij de parkeerplaatsen.
Na afloop kunt u naar brasserie de Uitvlucht
rijden (700 m), die op het luxe bungalowpark
Resort Brunssummerheide is gelegen (Akerstraat
153, Brunssum). Boven vanaf het achtergelegen
hoge mooie terras heeft u mooi uitzicht o.a. op
het beneden gelegen natuurbad/speeltuin. Ze
hebben er een uitgebreide ontbijt- lunchdinerkaart.
U kunt er ook naar toe lopen. Vanaf de
parkeerplaats gaat u aan de doorgaande weg R
en na 600 m komt u bij de rotonde R bij de ingang
van Resort Brunssummerheide. Als u rechts van
het toegangshek bij brievenbussen over de
doodlopende weg loopt, dan hoeft u niet eerst
omlaag en dan omhoog te lopen voordat u bij de
brasserie komt
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