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Op een afgelegen maar prachtige plek ligt vlak aan de mooie Brunssummerheide het leuke boerderijterras 
D’r Binneplei. Tijdens deze afwisselende en heuvelachtige wandeling met enkele pittige klimmetjes struint 
u geruime tijd over zandpaadjes door de heide en u passeert prachtige uitzichten. Dan komt u bij de Roode 
Beek, een mooie plek met enkele zitbanken. U volgt een hooggelegen panoramapad met weer mooie 
uitzichten en dan wordt de wandeling helemaal anders. Via leuke smalle bospaadjes, langs bosranden en 
weilanden wandelt u terug naar het terras waar het ijs zeker zal smaken!  Neem voor onderweg zelf 
proviand mee.  
 

Startpunt: Boerderijterras D’r Binneplei, Heihoven 2, Heerlen. Tel:045-5729008.  Geopend: van 22 april t/m 
sept. Dagelijks vanaf 11.00 uur tot 18.00 uur, dinsdag gesloten.   Parkeer in de straat langs de kant. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,07 km  2.20 uur  91 m  154 m 
 

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.  

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
tel:045-5729008


 

 
 

1045. HEERLEN 10,1 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van het 
terras/boerderij gaat u R. Aan de 4-sprong bij 
wegkruis gaat u bij verbodsbord L (Grote 
Heiweg/paars/groen) over de asfaltweg, die u  
geruime tijd RD volgt.                                              
 

(200 m verder heeft links bij hek mooi zicht op de 
zilverzandgroeve Sigrano. Met dit zand wordt een 
groot aantal producten vervaardigd zoals papier, 
verven keramiek enz. enz.).    
 

Na 500 m gaat u aan de 5-sprong tussen het grote 
bord “Welkom bij Natuurmonument 
Brunssummerheide” en bord “fietsknooppunt 77” 
bij bordje “Brunssummerheide” RD (ruiterroute) 
over het  bospad dat parallel loopt aan het rechts 
gelegen betonnen fietspad. Aan de T-splitsing 
gaat u L omlaag en even verder bij open stuk 
loopt u onder hoogspanningskabels door. Aan de 
4-sprong gaat u R (paars). Negeer zijpaadje links. 
Waar boven het zandpad naar rechts buigt, gaat u 
L. (U verlaat hier de paarse route). Meteen daarna 
steekt u het  ruiterpad en het brede pad over. 
Loop dan RD het brede zandpad door de heide 
omlaag. Negeer  zijpaadjes.  Beneden aan de 4-
sprong gaat u L het brede zandpad omhoog. 
Boven negeert u zijpaadjes.  Boven aan 4-sprong 
gaat u R (groen).    
 

2. Vlak daarna aan de T-splitsing met mooi 
uitzicht gaat u L met links een zitbank. Meteen 
daarna aan de ongelijke 4-sprong gaat u R het 
brede zandpad omlaag.  Negeer meteen zijpad 
links en negeer bij vliegden zijpad links omhoog. 
Beneden aan de 5-sprong gaat u bij zwerfsteen L  
het zandpad omhoog. Beneden aan de 4-sprong 
gaat u RD. Aan de Y-splitsing gaat u L het zand-
/graspad omhoog. Aan de volgende Y-splitsing 
gaat u L het paadje even steil omhoog. Boven aan 
de 5-sprong neemt u het tweede pad R (geel) 

omhoog. (U volgt dus niet de pijl). Negeer meteen 

zijpaadje rechts.  
 

(Even verder ziet u voor u de koepels van de 
sterrenwacht Limburg. die elke vrijdag tussen 19.30 
en 23.00 uur te bezoeken is. Zeker eens doen).   
 

Aan de 4-sprong gaat u RD (geel) verder omlaag 
met voor u de AfNorth (Afcent) 
communicatietoren in Brunssum. Beneden aan 
de 4-sprong bij zitbank gaat u L (geel/blauw) het 
brede zandpad omhoog.   
 

3. Let op! Na 50 m gaat u scherp R over het brede 
zandpad over de heuvelrug. Negeer vlak daarna 
zijpad links omlaag.  Negeer zijpaden en blijf het 
brede zandpad RD volgen met links van u de 
communicatietoren. Bijna beneden gaat u aan de 
Y-splitsing R over het zandpaadje.  
Vlak daarna gaat u beneden  R over het smalle 

pad dat parallel loopt aan de  linksgelegen brede 
zandweg. Negeer zijpaadjes. Aan de 4-sprong bij 
houten reling gaat u L met links van u de houten 
reling. Aan de veel sprong, aan het einde van de 
houten reling en bij het wandelmarkeringspaaltje 
van de groen/blauwe route, gaat u schuin R over 
de brede zandweg richting grote zandvlakte. 
Steek de grote zandvlakte RD over en loop dan 
RD omlaag.  
 

(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 4-sprong bij zitbank gaat u RD en steek 
via bruggetje de Roode Beek over. Meteen na het 
bruggetje gaat u L (rood) over het pad met links 
de beek.   
 

4. Na 50 m bij picknickbank en afvalbak gaat u 
RD. (Een mooie pauzeplek na 4,6 km). 30 m verder 
gaat u meteen voorbij zitbank en volgende 
afvalbak R het (zand)paadje omhoog. (Dit is 10 m 
voordat het grindpad het bos inloopt).  Na 10 m gaat 
u aan de Y-splitsing L steil omhoog. (U kunt ook R  
omhoog lopen). Na bijna 50 m gaat u boven aan de 
omgekeerde Y-splitsing RD omhoog en 20 m 
verder komt u op de top van heuvel waar u 
prachtig uitzicht heeft o.a. op de Roode Beek. 
Hier boven op heuvel loopt u RD (groen) over het 
brede zandpad dat naar links buigt met rechts 
prachtig uitzicht.  Na 100 m gaat u aan de 4-
sprong R (groen) het trappenpad omlaag. 
Beneden aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u 
RD (groen/rood) en u passeert links een zitbank.  
Vlak daarna aan de 3-sprong bij waterpoel gaat u 
RD (rood/groen) over de licht stijgende grind- 
zandweg met rechts het omheinde beschermde 
heidegebied. Negeer zijpad links en 10 m verder 
gaat u aan de kruising RD verder omhoog. (U 
verlaat de markeringen).  Het stijgende brede zand- 
grindpad buigt na 200 m, bijna boven, naar rechts 
buigt. Boven bij links staande groene stalen 
reling loopt u RD verder omhoog. Na 200 m, einde 
stalen reling, buigt het pad naar links.  
 

(Hier heeft u rechts schitterend uitzicht over de 
Brunssummerheide). 
 

100 m voorbij einde reling gaat u aan de 3-sprong 
bij 5-stamiige vliegden R over het smallere pad. 
Na de volgende 100 m gaat u boven, waar het pad 
naar links buigt en waar u rondom prachtig 
uitzicht, R het brede mulle zandpad omlaag. 
Beneden volgt u RD het bospad omhoog, dat na 
100 m een dalend steil grindpad wordt.  
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5. Beneden aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u 
L en meteen daarna aan de 4-sprong gaat u L 
(rood/groen) over het brede zandpad   Let op!  
Circa 5 m vóór  links staande  
ruitermarkeringspaal RB80  van de rood/blauwe 
route gaat u R  het smalle graspad door de heide 
omhoog en u loopt even verder rechts van de 
hoogspanningsmast onder de  hoogspannings-
kabels door.  Boven aan de T-splitsing bij de 
hoogspanningskabels gaat u R over het 
(zand)pad.  
 

(Rechts heeft u mooi uitzicht o.a. op Brunssum en 
weer op de Afcent communicatietoren).   
 

Aan de 5-sprong gaat u RD (crossfit) met links 
hoogspanningskabels. Aan de kruising gaat u L 
het graspad omlaag en u loopt weer onder de 
hoogspanningskabels door.  Aan de kruising met 
breed zandpad gaat u RD (ruiterroute) over het 
bospad. Negeer zijpaden. Steek boven het asfalt- 
fietspad over en loop RD (rood) het bospad 
omhoog. Aan de Y-splitsing gaat u R (rood) over 
het pad dat even verder links omhoog buigt en 
een breder pad wordt. Aan de omgekeerde Y-
splitsing gaat u RD.   
 

6. Aan de 4-sprong gaat u R over het asfaltpad. 
Meteen daarna passeert u het herinnerings-
monument aan Nicky Verstappen uit Heibloem. 
 

(Nicky is hier in 1998 op de Brunssummerheide 
tijdens een jeugdkamp vermoord. In 2022 is de dader 
Jos Brech in hoger beroep veroordeeld tot 16 jaar 
gevangenisstraf).  
 

Meteen voorbij het monumentje en zitbank gaat u 
L (blauw) over het smalle bospad, evenwijdig aan 
het rechtsgelegen asfaltpad en grote grasveld.  
 
Na bijna 100 m aan de 4-sprong gaat u L het steile 
bospaadje omhoog. (U verlaat de blauwe route).  
Boven aan de 3-sprong, met boom in het midden, 
gaat u RD/L nog even verder omhoog.  Aan de T-
splitsing gaat u R (groen) met links het 
tenniscomplex van T.C. Nieuwenhagen. Negeer 
zijpad links.  Aan de ongelijke 4-sprong bij bord 
“Brunssummerheide” gaat u RD (groen) over de 
eenrichtingsweg met rechts een pompstation van 
WML. Aan de T-splitsing voor hoge afrastering 
gaat u L (groen)  over de asfaltweg. Na 50 m gaat 
u aan de 3-sprong bij varkensrug  R (groen) het 
bospad omlaag.  Meteen daarna aan de volgende 
3-sprong gaat u L omlaag. (U  verlaat  groen).   
Beneden aan de 3-sprong gaat u R (zwarte pijl) 
het pad, dat meteen naar links buigt omlaag. Volg 
het pad door de rand van het weiland/grasland 
met even verder rechts van u afrastering.  Negeer 
bij bosstrook zijpad links omhoog. (U verlaat hier 
de zwarte pijl).  25 m verder gaat u aan de 3-
sprong R door het weiland omlaag.  Negeer 
zijpaden en blijf het pad dat even verder langs 
afrastering en dan door de bosrand omhoog 
loopt RD volgen.   
 

7. Voorbij houten stal  gaat u aan de 3-sprong RD 
de veldweg omhoog richting gsm-mast. Aan de 4-

sprong bij 2 ijzeren hekken en gsm-mast gaat u 
RD bosweg omlaag.  Waar de bosweg bij 
afrastering naar links buigt, gaat u R  het pad 
omlaag met links de afrastering. (Even verder ziet 
u links woningen in Nieuwenhagen)  Beneden gaat u 
R over de klinkerweg en na 10 m gaat u L het pad 
omlaag met links een conifeerhaag.  Beneden aan 
de 4-sprong gaat u RD (Vlekkenkamp) over de 
asfaltweg met links leuke optrekjes. Negeer 
zijwegen.  Na bijna 400 m gaat u aan de 4-sprong 
R (paars/groen) over de grindweg. Negeer bij 
infobordje zijpad links.  
 

(Als u dit bospad inloopt, komt u bij de grafheuvel in 
de Exdel, een grafheuvel uit de bronstijd, ongeveer 
2000 tot 800 jaar voor het begin van de jaartelling. 
Zie infobord).  
 

Neem nu het volgende bospad L (paars/groen). 
Negeer zijpaadjes en volg het pad RD 
(paars/groen), u passeert rechts 2 houten bielzen. 
Bij grote akker gaat u RD (paars/groen) over het 
smalle pad met links de bosrand en rechts de 
grote akker. Boven aan de omgekeerde  
Y-splitsing gaat u RD (paars/groen) over het 
bospad.  Aan de 3-sprong gaat u verder RD 
(paars/groen). Aan de 4-sprong gaat u RD 
(paars/groen) het smalle holle pad omlaag door 
het geologische monument De Landgraaf.  
 

(De holle weg is geen natuurlijke weg, maar een 
soort aangelegde verdedigingswal. Dit gedeelte is 
een onderdeel van de zeer lange aarden wal 
(archeologisch monument “de Landgraaf”) die 
rondom de Brunssummerheide en omgeving lag.  
 

Oorspronkelijk bestond deze landweer uit twee 
aarden wallen die evenwijdig aan elkaar liepen. Ze 
waren ruim 2 m hoog. De “Landgraaf” was een grens 
tussen de heide en de dorpen in het gebied waar nu 
Landgraaf en Heerlen liggen. Het dichte struikgewas 
bovenop de wal voorkwam het ontsnappen van 
schapen. De wal is waarschijnlijk aangelegd tussen 
1378 en 1498. De gemeente Landgraaf is naar deze 
verdedigingswal genoemd).  
 

Aan de 4-sprong bij infobord gaat u RD de 
grindweg omlaag. (U verlaat hier de paars/groene 
route).  Aan de 4-sprong bij wegkruis loopt RD 
(Heihoven) over de asfaltweg.  
 

(Voor u ziet u een overblijfsel van de steenberg 
(rijksmonument) van de voormalige steenkolenmijn 
Oranje Nassau IV (1927-1966 Heksenberg)).  
 

U komt al snel weer bij het linksgelegen terras  
D’r Binneplei, de sponsor van de wandeling. Op 
de binnenplaats van deze carréhoeve, uit circa 
1670, kunt u op het leuke terras nog iets  
nuttigen. Zo is er o a. koffie, vlaai, heerlijk 
ambachtelijk schepijs, ijscoupes. Van de heerlijke 
wafels met vers fruit en slagroom is het heerlijk 
smullen! Er is ook een leuke boerderijwinkel. In 
de stal staan Brandrode runderen, een zeldzaam 
runderras. Voor de honden is er een drinkbar. De 
vriendelijke uitbaatster Jeanine verneemt graag 
wat u van de wandeling vindt.   


