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blz 2 van 3
Tijdens deze afwisselende en heuvelachtige wandeling over de Brunssummerheide wandelt u eerst een
stuk door de bossen en dan struint u geruime tijd over de heide. U beklimt enkele heuvels waar u boven
prachtig uitzicht heeft. Na een stuk door het bos bereikt u de brug over de Roode Beek. Hier staan aan de
overzijde zitbanken, een prachtige plek. Dan loopt u naar de prachtige vijver Koffiepoel waar het in de
herfst een kleurenpracht is. Aan het eind is een fijn terras. De route loopt over zanderige paden.
GPS-afstand 6600 m, looptijd 1.40 uur en hoogteverschil 50 m.

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: maandag t/m
vrijdag van 09.00 tot 22.30 uur. Rechts van de zaak is een ruime parkeerplaats. Als de zaak gesloten is
kunt u langs de weg parkeren.

1289 BRUNSSUM 6,6 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 3sprong L (groen) over het bospad. Beneden aan
de volgende 3-sprong gaat u L (groen) en via
bruggetje steekt u de Roode Beek over en volg
het smalle bospad met links van u het Generaal
Eisenhower hotel en conferentieruimte van de
Afcent. Aan de smalle asfaltweg gaat u R (blauw)
omhoog. Negeer zijpaden. Na 200 m voorbij
slagboom volgt u RD (groen) de verharde bosweg
verder omhoog. Negeer zijpaden. Na 250 m gaat u
aan de ruime verharde kruising bij zitbank en
afvalbak L (rood-blauw/rood) omhoog. Negeer
zijpaden. Na 150 m gaat u boven aan de ongelijke
4-sprong R (rood-blauw). Meteen daarna gaat u
aan de T-splitsing R (rood).
2. Vlak daarna gaat u aan de 4-sprong RD
(rood/rood-blauw). Aan de volgende 4-sprong
gaat u RD (rood/rood-blauw) (even) langs de
greppel omlaag. Aan de T-splitsing gaat u R
(rood/rood-blauw) de bosweg omlaag. Aan de
volgende T-splitsing voor groot niet toegankelijke
heide- moerasgebied waarin de Roode Beek
ontspringt, gaat u L (rood-groen/rood-blauw). (Als
u hier R gaat, dan komt na 25 m bij een zitbank).

Negeer zijpad links. Meteen daarna gaat u aan de
kruising RD verder omhoog. (U verlaat de
markeringen). Het stijgende brede zandpad wordt
een smaller stijgend pad dat bijna boven naar
rechts buigt. Boven aan de 3-sprong gaat u RD
verder omhoog met links de groene stalen reling.
Na 200 m, einde stalen reling, buigt het pad naar
links. (Hier heeft u rechts schitterend uitzicht over de
Brunssummerheide). 100 meter voorbij einde reling
gaat u aan de 3-sprong R over het smallere pad.
3. Na de volgende 100 m gaat u boven op de
zandheuvel, met rondom prachtig uitzicht, R het
brede mulle zandpad omlaag. Beneden volgt u
RD het bospad omhoog, dat na 100 m een dalend
steil bospad wordt. Let op! Beneden aan de
omgekeerde Y-splitsing (10 m vóór kruising) gaat u
scherp R (rood/groen) het smalle grindpad (even)
omhoog.
(Een eindje verder ziet u voor u
telecommunicatiemast van de AFCENT).
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Aan de kruising gaat u L het zandpad omlaag. (U
verlaat hier de rode en groene markeringen).
Beneden aan de 4-sprong gaat u R (rood) de
brede zandweg omlaag. Na 50 m gaat u L het
brede bospad omhoog, dat na 100 m een breed
dalend bospad wordt. Beneden aan de kruising
gaat u RD over het vlonderpad en volg dan het
zandpad omhoog. Na 200 m gaat u aan de 3sprong bij bordje “Brunssummerheide” R (groen)
het bospad omlaag.

blz 3 van 3
4. Aan de kruising met bospad gaat u R (groen)
omlaag. Na ruim 50 m gaat u aan de ruime 3sprong, met rechts bord “Geen toegang” RD het
brede pad omhoog. (U verlaat hier de groene
route). Boven aan de T-splitsing gaat u R. Na 400
m gaat u aan de volgende T-splitsing bij volgend
bord “Geen toegang” (moeras) R. Meteen daarna
gaat u aan de Y-splitsing L. Op de kleine
zandvlakte loopt u precies RD. Aan de Y-splitsing
gaat u R over het smallere pad door de heide met
rechts afrastering van het moerasgebied waarin
de Roode Beek ontspringt .
5. Voor het bruggetje over de Roode Beek, een
prachtig plekje, gaat u scherp L het zandpad
langs de dode boom omhoog met links een
waterstroompje.
Op de zandvlakte gaat u aan de kruising bij
zitbank en afvalbak RD het brede zandpad
omhoog. Loop RD over de grote zandvlakte. Let
op! Na circa 100 m, ongeveer halverwege de
zandvlakte, gaat u R naar de lage “zandduinen”
en loop aan de linkerkant RD het holle zandpad
omlaag. Loop beneden RD tot aan de bosrand en
ga R met links de bosrand. Aan de 5-sprong gaat
u L. Na 10 m gaat u aan de omgekeerde Ysplitsing RD omhoog met rechts even de bosrand
en loop dan RD het brede pad gelegen tussen
berken omlaag. (U verlaat hier de rode
paardenroutemarkering). Negeer beneden zijpaadje
links. Aan de 4-sprong bij zitbank gaat u R
(groen/blauw) over de brede grindweg met rechts
gekapt bos (2018). Aan de volgende 4-sprong bij
markeringspaal gaat u L over de bosweg met
rechts beneden aan de bosrand de vijver
genaamd Koffiepoel.

(Als u hier even 30 m RD loopt, dan heeft u links
mooi uitzicht op de (vis)vijver genaamd Koffiepoel.
Deze vijver 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)
6. Let op! Na 250 m, 50 m voorbij einde vijver,
gaat u meteen voorbij rechts gelegen diepe kuil
R het bospad omlaag. Na 15 m gaat u aan de
omgekeerde Y-splitsing RD. Negeer zijpad links.
(Hier ziet u rechts de vijver). Meteen daarna aan de
Y-splitsing, met boom in het midden, gaat u L
over het pad dat naar rechts buigt. Aan de 3sprong gaat u L over het pad gelegen tussen
twee vijvers genaamd Koffiepoel.
Aan het
asfaltpad gaat u R. Na 30 m gaat u R over het
paadje dat meteen daarna voor de vijver naar
links buigt. Na 10 m gaat u L. Meteen daarna gaat
u gaat R (blauw) over het asfaltpad, dat u zojuist
verlaten heeft. Voorbij slagboom loopt u RD
(blauw) over de parkeerplaats met rechts de
visvijver. Voorbij de parkeerplaats volgt u RD
(blauw) de smalle asfaltweg. Negeer zijpaden. Na
200 m gaat u aan de Y-splitsing bij bordje
“Brunssummerheide” R (blauw) de verharde
bosweg omhoog. Boven 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
omlaag met rechts beneden de Roode Beek. Aan
de T-splitsing gaat u L naar Triade 44, de sponsor
van deze wandeling, waar u binnen of op het
terras nog iets kunt eten of drinken.
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