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Deze afwisselende, grensoverschrijdende en heuvelachtige wandeling loopt naar de Teverenerheide met mooie 
vennen. Via leuke bospaadjes wandelt u naar een tunnel die onder de Ring Parkstad doorloopt en dan loopt u langs 
de golfbaan van Brunssum. U steekt de Duitse grens over en dan struint u geruime tijd over de Teverenerheide met 
prachtige vennen die allemaal een naam hebben.  Deze lus loopt in een 8-vorm.  U loopt terug langs de golfbaan en 
dan wandelt u naar een uitzichtpunt op de Brunssummerheide met mooi uitzicht op het dal van de Roode Beek. Via 
bospaadjes wandelt u naar de fraaie vijver Koffiepoel en dan komt u snel weer bij het Lunchcafé met terras.  Neem 
zelf proviand mee, hier en daar staat een zitbank.  

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Ons wandelarrangement. 

Bij start van de wandeling een kop koffie + een stuk Limburgse vlaai en bij terugkomst soep v/d dag met brood voor 
€ 8,95. 

 
Startpunt: Lunchcafé Triade 44, Rimburgerweg 44, Brunssum. Tel: 045-2030919. Geopend: dinsdag t/m 
vrijdag van 11.00 tot 16.00 uur.  Rechts van de zaak is een ruime parkeerplaats. Als de zaak gesloten is 
kunt u langs de weg parkeren. 
 

U kunt ook starten op de grote parkeerplaats Hohenbusch,  Hohenbusch, Gangelt. Bij de Marienhof en 
Friedenskapel, Hohenbusch 20, Gangelt rijdt u verder RD. Waar de asfaltweg bij de Karharinenhof naar 
links buigt, komt u bij de parkeerplaats. Start dan bij **** in punt 5  
 

De weg Hohenbusch is vanuit Brunssum via de Ganzepool, Waubacherweg en de Heringsbosch te 
bereiken. Staande op de parkeerplaats Hohenbusch met uw rug naar de asfaltweg gaat u L. Ga dan verder 
bij **** in punt 5.   
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

15,13 km  3.30 uur  37 m  110 m 

 
 

1288. BRUNSSUM 15,1 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van het lunchcafé 
gaat u R.  
 

(Links aan de andere kant van de weg ziet u de 
voormalige mijnsteenberg van de staatsmijnen Prins 
Hendrik en Emma). 
 

Meteen voorbij huisnr. 46 gaat u bij slagboom R 
(blauw/fietsroute 35) over de smalle asfaltweg. 
Waar na 100 m de smalle asfaltweg naar rechts 
buigt, gaat u bij bordje “Brunssummerheide” RD 
de bosweg omhoog. Na 30 m gaat u aan de 3-
sprong L (groen) over het bospad. Beneden aan 
de volgende 3-sprong steekt u L (groen) via 
bruggetje de Roode Beek over en loop RD het 
smalle bospad omhoog met links het Generaal 
Eisenhower hotel en conferentieruimte van de 
Afcent. Aan de smalle asfaltweg gaat u R (blauw) 
omhoog. Meteen daarna gaat u  L (zwarte pijl) het 
bospaadje omhoog. (Na 300 m  loopt u boven langs 
een steilrand met links beneden een waterpoel). Na 
500 m gaat u aan de 3-sprong u R (zwarte pijl) het 
slingerende paadje omlaag. Beneden aan de  
asfalt- bosweg gaat L omhoog. Na 40 m gaat u 
aan de ongelijke 4-sprong bij markeringspaal  L 
het steile zandpad omhoog. Boven loopt u schuin 
R het bospad omlaag.  Na 50 m gaat u aan de 3-
sprong bij vervallen (2021) picknickbank L.  Vlak 
daarna gaat u aan de T-splitsing R over de smalle  
asfaltweg.  
 

2. Aan de kruising gaat u RD (rood).  Na 20 m gaat 
u aan de omgekeerde Y-splitsing RD.  Na 30 m 
gaat u aan de 4-sprong bij paardenroute  
markeringspaal schuin L het smalle bospaadje 
omhoog.  Aan de kruising gaat u RD het smalle 

holle paadje omlaag.  Beneden aan de 4-sprong 
gaat u L (ruiterroute) de bosweg omhoog. Na 10 
m gaat u R het bospaadje omhoog.  Let op! Na 
100 m ziet u boven tussen de bomen links een 
tunnel. Circa 20 m verder gaat u L het bospaadje 
omlaag. Steek de asfaltweg over en loop RD 
(fietsroute (fr.) 108) langs de afsluitboom en via 
tunnel met tegelpad loopt u onder de Ring 
Parkstad door.  Na de tunnel gaat u aan de T-
splitsing L (fr. 108) de asfaltweg omhoog, die u 
geruime tijd volgt met rechts de golfbaan. (Dit is 
het verbindingsstuk heen en terug). Na 500 m gaat u 
aan de 3-sprong op het golfterrein R (fr.108) 
omhoog. Negeer zijpaden. Na 400 m loopt u bij de 
Golfresidentie Brunssummerheide RD (fr.108) 
door de voetgangers-/fiets-/paardentunnel. (Als u 
hier R gaat komt u bij brasserie Spoon voor o.a. een 
kop koffie).  Na de tunnel gaat u R en ga dan 
meteen L over de smalle asfaltweg, die even 
verder bij groene loods naar links buigt. (U verlaat 
hier fr. 108).    
 

3. Negeer zijpaden en blijf de smalle asfaltweg, 
die een eind verder voorbij rechts gelegen lange 
vijver met riet naar rechts buigt en meteen daarna 
rechts omhoog buigt, RD langs het mooi gelegen 
golfterrein volgen. Na 1 km gaat u aan de 5-
sprong, waar de smalle asfaltweg scherp rechts 
omlaag buigt,  RD (tweede pad van rechts) het  
verharde bospad omhoog. (U verlaat hier het 
golfterrein).  Boven voorbij grote “legoblok” gaat u  
L (Waubacherweg)  over de asfaltweg. Na 10 m 
gaat u R het bospaadje omhoog, dat meteen 
daarna bij  betonnen grenspaaltje naar links buigt 
en na 100 m naar rechts buigt.  

https://triade44.nl/
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(U loopt hier Duitsland binnen).. Beneden aan de 
bosrand gaat u L het graspad omlaag met links 
de bosrand. (U loopt hier over de Teverenheide). 
 

4. Waar na 50 m links het bos ophoudt, gaat u L  
het graspad omhoog met links de bosrand. Het 
graspad wordt boven een “ruig” bospad met 
rechts de Rohrkolbensee. Na 150 m, waar het 
“ruige” pad naar links buigt en aan het einde van 
de Rohrkolbensee gaat u R over het smalle, 
slecht te zien, bospaadje. Even verder loopt u 
tussen twee meren door met rechts de 
Rohrkolbensee en links de mooie Binsensee. 
Voorbij de meren loopt u RD het paadje omhoog 
richting houten reling. Aan het eind bukt u onder 
de reling door, steek de grindweg over en ga dan 
schuin R en loop dan even verder RD over het 
brede pad door de “bomenlaan” met links de 
Seerosenteich en rechts een greppel.  
 

(De meeste  meren/vijvers, op de Teverenerheide 
zijn ontstaan door de afgravingen van zand, grind en 
klei).  
 

Voorbij de vijver bukt u bij bijzondere infopaal 
onder de reling door en volg RD de grindweg met 
even verder links Christopherussee.  
 

(Een eindje verder passeert bij infobord een zitbank 
met uitzicht over het meer, een mooie pauzeplek na 
5,6 km).  
 

Aan de 3-sprong gaat u L (blauw/wit/zwart) over 
de grindweg. Na 50 m gaat u aan de volgende 3-
sprong R (zwart).  
 

(Na 30 m passeert u een zitbank en infobord met 
uitzicht op de Kiefernsee).  
 

Aan de 3-sprong bij markeringspaal gaat u RD 
met rechts houten reling. (U verlaat hier de zwarte 
route).  
 

5. Na 150 m bij dubbele houten reling gaat u 
scherp R het zand- ruiterpad, gelegen tussen 
houten reling, omhoog. Let op! Waar na  50 m 
boven het zand- ruiterpad rechts omlaag buigt, 
bukt u L onder de reling door en ga dan R over 
het smalle bospaadje. Beneden loopt u verder RD 
over het smalle paadje met rechts (even) 
grasland.  
 

(Even verder ziet u links de Welterteich en Gut 
Eichenkönig (wit huis) waar u dadelijk langs komt).  
 

Voor de hoge afrastering van Navo Airbase 
Geilenkirchen/Teveren gaat u L over de veldweg 
langs rood-wit paaltje met even verder links de 
Welterteich. Voorbij hoeve Gut Eichenkönig  volgt 
u RD de verharde grindweg met even verder links 
de Eichenteich.  
 

(Aan het eind van de Eichenteich ziet u rechts de 
verkeerstoren en de radar van het militaire vliegveld.   
Op deze vliegbasis zijn AWACS-toestellen 
gestationeerd. Deze vliegtuigen met een grote ronde 
radarschijf op de romp, hebben op 10 km hoogte een 
radarbereik van 400 km. Hiermee kunnen ze heel 
Nederland overzien. De vliegtuigen worden ingezet 
voor verkenningsvluchten over de hele wereld). 

Waar  de weg bij grote ingang van de vliegbasis 
naar links buigt, gaat u L (blauw/geel) over het 
bospaadje met rechts de asfaltweg en links het 
Van-Daal Teich.  Bij ijzeren hek volgt u RD het 
graspad met links afrastering van weiland.  Na 
100 m loopt u RD over de parkeerplaats 
Hohenbusch. **** Voorbij infobord en waar de 
asfaltweg naar rechts buigt, gaat u bij bord 
“ruiterpad” L (blauw/geel/wit) over de grindweg 
met rechts (slecht te zien) het Jochimsteich. 
Negeer graspad/ruiterpad links en loop RD 
(blauw/geel/wit) over de bosweg met even verder 
links de mooie Schwalbensee.  
 

(Hier heeft u rechts achterom kijkend mooi zicht op 
de grote Katharinenhof/Schäferei Eckermann).  
 

6. Aan de ruime 3-sprong met links de Kiefernsee  
gaat u R (geel) over de grindweg. Negeer zijpaden 
en volg de grindweg RD (geel). Na 600 buigt de 
grindweg naar links (geel) met rechts de 
Binsensee. Na bijna 500 m gaat u aan de  T-
splitsing R (paars/geel/zwart/blauw/wit) met 
rechts de Teewensee (slecht te zien). Aan de 
volgende T-splitsing gaat u R (paars/blauw/geel) 
over de grindweg met rechts de Teewensee. De 
grindweg wordt een dalende grindweg. (Even 
verder passeert u een zitbank, een genietplekje).  
Beneden bij de Rohrkolbensee buigt de grindweg 
naar links (paars/geel/blauw). Na bijna 500 m gaat 
u aan de 5-sprong bij grote steen ter herinnering 
aan de hier gelegen grindgroeve Borger (1938-
1999) R het graspad/grindweg omlaag. Bij de 
bosrand bukt u onder de boomstam door en volg 
het bospaadje.  Na 100 m, 5 m voordat het paadje 
eindigt door begroeiing, gaat u R over het 
begroeide paadje dat meteen links omhoog buigt. 
(U kunt ook het pad blijven volgen over de 
omgevellen boomstammen).  Even verder buigt het 
paadje weer links omhoog en steek dan het 
“heuveltje” over. Steek de asfaltweg 
(Waubacherweg) over en ga R met links 
hoogspanningskabels. Na 300 m gaat u  L en loop 
tussen de grote “legoblok” door het verharde 
bospad omlaag. Beneden aan de 5-sprong gaat u 
L over de smalle asfaltweg. Negeer zijpaden en 
volg geruime tijd RD de smalle asfaltweg over de 
mooi gelegen golfbaan.  
 

(Na 250 m ziet u rechts beneden een grote vijver. 
Een eind verder ziet u links op de golfbaan een lang 
houten gebouw, de junior driving range 
(oefenterrein). Links op de golfbaan ziet u mogelijk 
veel oefengolfballetjes liggen).   
 

Na 800 bij het tweede lange houten 
gebouw/driving range gaat u R verder over de 
smalle asfaltweg.   
 

7. Steek dan RD omlaag de parkeerplaats over. 
Bij slagbomen en varkensruggen steekt u RD 
verder de parkeerplaats over. Beneden bij 
“rotonde” gaat u L (fr. 79) door de voetgangers-
/fiets-/paardentunnel.  Na de tunnel gaat u aan de 
3-sprong RD (fr. 79) over de smalle asfaltweg 
gelegen op het golfterrein. Negeer  zijpaden.  
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Na 400 m gaat u aan de 3-sprong L (fr. 79) verder 
over de smalle asfaltweg over het golfterrein. Na 
500 m loopt u beneden aan de volgende 3-sprong 
R via de tunnel met tegelpad onder de Ring 
Parkstad door. Voorbij afsluitboom en bij 
fietsknooppunt 79 steekt u schuin links de 
asfaltweg over en loop RD het bospaadje 
omhoog. (Dit is 10 m links van fietsknooppunt 79 en 
fietsbordje “Groenmetropool”). Boven aan de T-
splitsing gaat u R.  Beneden aan de volgende T-
splitsing gaat u L (ruiterroute) de bosweg omlaag. 
Negeer zijpaden. Na 250 m aan de T-splitsing, 
voor groot heide- moerasgebied waarin de Roode 
Beek ontspringt, gaat u R (groen/rood) en u 
passeert meteen een zitbank. Meteen daarna aan 
de Y-splitsing gaat u R (groen) het zandpad 
omhoog en loop even verder RD het trappenpad 
omhoog. Boven aan de 4-sprong gaat u L (groen) 
over het zandpad dat meteen naar rechts buigt 
met links schitterend uitzicht over de 
Brunssummerheide. Aan het eind gaat u aan de 
3-sprong, met prachtig uitzicht op de Roode 
Beek, L het mulle steile zandpad omlaag. 
Beneden bij picknickbank en gaat u L over het 
pad met rechts de Roode Beek.   
 

8. Aan de T-splitsing steekt u R via bruggetje  de 
beek over. (In het links gelegen niet toegankelijk 
heide- moerasgebied ontspringt de Roode Beek).  
Loop na bruggetje 10 m RD en ga dan R over het 
zandpaadje vlak langs de beek.  
 

(Is het te modderig, loop dan RD en ga meteen 
daarna aan de 4-sprong R over het brede zandpad. 
U passeert twee afvalbakken. Ga dan verder bij **** 
in dit punt).  
 

Na 100 m buigt het paadje naar links en negeer 
zijpaadje rechts. Aan de T-splitsing gaat u R over 
de zandvlakte en u passeert links een afvalbak.  

**** Loop door tot aan de bosrand en ga L over 
het pad. Aan de ongelijke 4-sprong gaat u RD 
(rood). Na 30 m gaat u aan de Y-splitsing L 
omhoog. Meteen daarna loopt u bij de zandvlakte  
RD met links de zandvlakte en rechts (even) de 
bosrand en loop dan RD de bosweg tussen de 
berken door omlaag.  (U verlaat hier de rode 
paardenroute). Negeer beneden zijpaadje links. 
Aan de 4-sprong bij zitbank gaat u R 
(groen/blauw) over de brede grindweg met rechts 
gekapt bos (2018).  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 4-
sprong, met links prachtig uitzicht op de visvijver 
"De Koffiepoel" van H.S.V. Brunssum, RD. 
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong L over het 
smalle paadje vlak langs de vijver.  
 

(Deze visvijver genaamd Koffiepoel  is een 
overblijfsel van de voormalige 140 ha. grote 
bruinkoolgroeve Energie (dagbouw), waar op het 
hoogtepunt van de exploitatie tussen 1917 en 1924 
2000 arbeiders werkten). 
 

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. Meteen daarna 
gaat u aan de smalle asfaltweg R (blauw). Na 200 
m gaat u aan de Y-splitsing bij bordje 
“Brunssummerheide” R (blauw) de verharde 
bosweg omhoog. Aan de 3-sprong, met rechts  
een afsluitboom, gaat u L (groen) omlaag.  Aan de 
volgende 3-sprong gaat u RD verder omlaag. Aan 
de smalle asfaltweg gaat u RD (blauw) omlaag 
met rechts beneden de Roode Beek. Aan de T-
splitsing gaat u L terug naar Triade 44, de 
sponsor van deze wandeling, waar u binnen of op 
het terras nog iets kunt eten of drinken. 

  
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.   
 
 


