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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 wandelt u over veldwegen naar de 
rand van Landgraaf en dan over leuke bospaadjes naar het Mantelbos. Dan struint u een mooi stuk over de 
Brunssummerheide waar u mooi uitzicht heeft. Via bospaadjes komt u weer bij het mooie terras waar u o.a. 
nog een lekker ijs kunt eten.  

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

U kunt ook starten op de parkeerstroken Aan de Beuk 53 in Landgraaf (Nieuwenhagen) en dan na 5 km 
pauzeren bij het boerderijterras D’r Binneplei. Vanaf de  parkeerstroken gaat u L.  Negeer zijweg links 
(Vlekkenkamp) en ga meteen daarna R het pad langs de hoge coniferen omhoog. Ga dan verder bij **** in 
punt 1.  

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

6,53 km  1.30 uur  63 m  71 m 
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1094. HEERLEN 6,5 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van het 
terras/boerderij gaat u R omhoog. Aan de 
kruising bij wegkruis gaat u bij verbodsbord RD 
(Oude Landgraaf/blauw) door de licht stijgende 
eikenlaan. Aan de 5-sprong bij het geologische 
monument “De Landgraaf” (zie infobord) gaat u L 
(Exdel) over de grindweg met links van u 
afrastering van de Sigrano/Sibelco groeve. 
Negeer zijpaden en volg 1 km de grind- bosweg, 
die later een stijgende grindweg wordt, RD.   
 

(Circa 50 m voor het einde van de grindweg en voor 
de bebouwde kom, kunt u R bij infobord het bospad 
inlopen. Na 50 m komt u dan bij de grafheuvel “In de 
Exdel”, een grafheuvel uit de bronstijd, ongeveer 
2000 tot 800 jaar voor het begin van de jaartelling. 
Zie infobord). 
 

Aan de kruising gaat u L (Vlekkenkamp/paars/ 
groen) over de asfaltweg met rechts de villawijk 
Vlekkenkamp. Negeer doodlopende weg rechts 
(Vlekkenkamp 3-4-6). Aan de 4-sprong gaat u RD 
het pad langs de  hoge coniferenhaag omhoog. 
**** Vlak daarna gaat u boven aan de T-splitsing R 
over de asfaltweg. Na 20 m gaat u bij huisnr. 2 A 
schuin L het paadje omhoog met even verder 
rechts afrastering.   
 

2. Boven aan de T-splitsing gaat u L over de licht 
stijgende bosweg met rechts boven het 
sportcomplex van de voetbalclub Sylvia. Aan de 
4-sprong gaat u bij 2 ijzeren hekken RD. Negeer 
zijpad rechts omlaag. Aan het einde van het 
weiland gaat u L  met even verder links de 
bosrand en rechts akkers. Blijf dit pad volgen en 
negeer alle zijwegen. U passeert bijna aan het 
einde  links afrastering van tuin.  Aan de  
T-splitsing gaat u L omlaag.  Vlak daarna, bij 
huisnr. 20,  gaat u aan de 4-sprong R (paars) over 
de veldweg.  
 

(U passeert meteen links een zitbank en even verder 
de biowinkel Heihof).  
 

Na 100 m gaat u bij bordje Brunssummerheide L 
(ruiterroute) over het smalle pad met links een 
beukenhaag. Negeer zijpaden en blijf dit pad, dat 
na 200 m een breder pad wordt, 800 m RD volgen 
met rechts de bosrand en links akkers/weiland (u 
passeert aan de bosrand een zitbank).    
 

3. Aan de 4-sprong gaat u R over de smalle 
betonweg/fietspad. Na 150 m gaat u aan de 
kruising bij zitbank L (paars) het grindpad 
omlaag.  
 

(Hier in het links gelegen jong aangeplante 
Mantelbos (2011) ligt een grote herdenkingssteen 
met een mooi gedicht van Annette Smits, een mooie 
plek om even bij stil te staan. Vanaf 2011 wordt 
jaarlijks in het voorjaar de Mantelboswandeling 

gehouden. Een groep wandelaars, bestaande uit 
naasten van overleden bewoners en medewerkers 
van hospice De Mantelhof, al dan niet vergezeld 
van familieleden en vrienden, wandelen gezamenlijk 
van het bezoekerscentrum Schrieversheide op de 
Brunssummerheide hier naar toe.  
 

Tijdens een korte herdenking bij de 
herinneringssteen worden de overleden bewoners 
van de hospice herdacht en wordt het gedicht 
voorgelezen van Annette Smits, een van de ruim 60 
vrijwilligers, die werkzaam zijn in de hospice de 
Mantelhof (Pijnsweg/wijk Welten (Heerlen)). Na het 
leggen van een mooie lente bloemenkrans wordt 
weer gezamenlijk terug naar het bezoekerscentrum 
gelopen). 
 

Aan de Y-splitsing bij markeringspaal gaat u R 
verder over het bredere pad. Aan de 4-sprong bij 
hoogspanningsmast gaat u R (rood ruiterroute) 
over het brede (zand)pad.  Negeer zijpaadje links 
omlaag. 100 meter verder gaat u aan de 4-sprong 
L het zandpaadje door de Brunssummerheide 
omhoog. Aan de 4-sprong gaat u RD verder 
omhoog over de heide. (Hier heeft u rondom 
prachtig uitzicht).  Let op!  Circa 20 m voordat het 
pad boven op de heuvel een haakse bocht naar 
rechts maakt, gaat u L voorzichtig het steile 
smalle (grind)pad omlaag.   
 

4. Beneden aan de 4-sprong gaat u RD over de 
zandweg. Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong R 
met rechts de bosrand.  Aan de 4-sprong gaat u 
RD tussen  hoge sparren door. Negeer zijpaden. 
Na 300 m gaat u boven bij de 4-sprong RD. 
Meteen daarna aan de ruime 4-sprong met rechts 
een zitbank, een mooie pauzeplek met mooi 
uitzicht, gaat u L.  Vlak daarna gaat u aan de  
3-sprong L het brede pad omlaag.  Even verder 
aan de 4-sprong gaat u RD. Let op! Na 5 m gaat u  
R over het smalle bospaadje (ruiterroute).  (Dus 

niet RD over ruiterpad/rood).  
 

5. Meteen daarna gaat u aan de ongelijke  
4-sprong L (rr.) over het smalle paadje. Aan de  
4-sprong gaat u R omlaag en u passeert even 
verder rechts een kuil. Boven aan de T-splitsing 
gaat u L over het bredere licht stijgende bospad. 
Aan de 4-sprong gaat u R (paars) omlaag. Aan de 
Y-splitsing gaat u L omhoog. (U verlaat hier de 
paarse wandelmarkering). Aan de rustige asfaltweg 
voor de  omheining van de Sigrano groeve gaat u 
L.   
 

(U kunt ook links van de asfaltweg over het smalle 
paadje lopen).  
 

 
 
 



 

Na 150 m gaat u voorbij afsluitboom aan de  
4-sprong bij verbodsbord R (paars/groen) door de 
brede eikenlaan, waardoor ook een asfalt- 
fietspad loopt, met rechts afrastering van de 
Sigrano/Sibelco groeve.  
 

(Een eind verder heeft u bij twee brede ijzeren 
hekken mooi uitzicht over de zilverzandgroeve. Met 
dit zilverstrand, dat circa 18 miljoen jaren geleden is 
ontstaan, wordt een groot aantal producten 
vervaardigd zoals hoogwaardig glas, papier, verven 
keramiek, schuurmiddelen, sierstenen  enz. enz.. 
Door de grote behoefte aan zilverzand wordt de 
bestaande groeve tot 2035  uitgebreid in de richting 
van de mijnsteenberg van de voormalige 
steenkolenmijn Oranje Nassau IV. Een jaar na de 
sluiting moet de oude zilverzandgroeve zijn 
omgevormd tot natuurgebied dat geschikt is voor 
recreatie en toerisme).  
 

Aan de kruising bij wegkruis en verkeersspiegel 
gaat u R (Heihoven) door de eikenlaan omlaag.  
(Voor u ziet u een overblijfsel van de steenberg van 
de voormalige steenkolenmijn Oranje Nassau IV 
(1927-1966) Heksenberg).  
 

U komt weer bij het linksgelegen terras  
D’r Binneplei, de sponsor van de wandeling. Op 
de binnenplaats van deze carréhoeve van 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 vond. Is Jeanine niet 
aanwezig dan wordt u geholpen door de 
vriendelijke Marlies, de moeder van Jeanine, die 
het mooie Catsopper (Elsloo) dialect spreekt.  

 
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. 


