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Een pittige wandeling over smalle onbekende paadjes waardoor het een verrassende route met 
schitterende uitzichten is.   
 

Startpunt: Parkeerplaats aan de Recreatieweg cq. Toeristenweg (Nieuwenhagenerweg) te  Brunssum. 
 
U rijdt in Brunssum door de Rembrandtstraat in oostelijke richting. Net vóór de rotonde gaat u R 
(Nieuwenhagenerweg) over de ventweg, die parallel loopt aan de doorgaande weg. Negeer na 350 m. eerste weg 
rechts (Oeverbergstraat).  Let op de rechterzijde!    Neem na 500 m, vlak voor afsluitboom en bord 
verboden voor auto’s, de eerste weg R en u rijdt  de parkeerplaats op.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 8,74 km  2 uur  46 m  109 m 

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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255. BRUNSSUMMERHEIDE 8,7 km 
 

1. Met uw gezicht naar de asfaltweg 
(Toeristenweg/Nieuwenhagenerweg) loopt u naar 
het begin van de parkeerplaats. Ga hier L langs 
de slagboom. Neem het eerste asfaltpaadje L. 
Aan de T-splitsing gaat u L en na 10 m, bij twee 

markeringspaaltjes,  R over de bielzen en loopt u 

het bospad omhoog. Boven voor de steile helling 
gaat u R. Aan de 3-sprong gaat u L. Negeer 
zijpaden en blijf geruime tijd dit pad, dat even 
verder ook als mountainbike route wordt 
gebruikt,  RD volgen.  
 

(Een eind verder ziet u rechts beneden een vijver).  
 

Aan de asfaltweg gaat u R (groen).  
 

(Links ziet u hier een parkeerplaats en de manege 
Brunsummerheide). 
 

2. Na 30 m gaat u L (groen) over het bospad en 
even verder steekt u via bruggetje de 29 km lange 
Roode Beek over, een zijbeek van de Geleenbeek. 
Meteen na dit bruggetje gaat u R (groen). Aan de 
T-splitsing gaat u L (groen) het brede verharde 
pad omhoog. Boven aan de T-splitsing bij 
afsluitboom gaat u L. Meteen daarna gaat u R 
over het smalle pad. Beneden gaat u L over de 
smalle asfaltweg met links  een 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). 
 

U loopt nu tussen de Koffiepoel en de 
parkeerplaats door. 50 m na afsluitboom gaat u R 
(blauw) het paadje omhoog. Boven aan de Y-
splitsing gaat u L over het paadje Vlak daarna aan 
de ongelijke 4-sprong bij zitbank loopt u RD het 
steile zandpaadje omhoog. (Dus links van de bank, 
moeilijk te zien)! 
 

3. Boven loopt u nog even RD. Aan de ongelijke 
4-sprong gaat u L. Aan de volgende 4-sprong 
gaat u R omhoog. Negeer zijpaden en loop een 
eind verder de heuvel omlaag. Beneden aan de 3-
sprong gaat u L. Aan de kruising bij 2 zitbanken 
gaat u RD het brede pad omhoog.  
 

(Rechts ziet u luxe vakantiewoningen van Landgoed 
Brunssheim).  
 

Aan de 4-sprong gaat u RD het smalle paadje 
omlaag. Beneden voor ven gaat u L over het 
asfalt- fietspad. Voorbij het ven gaat u R over het 
pad met rechts het ven. Na 20 m gaat u schuin R 
over het smalle paadje over de heide.  
 

(U loopt hier door een prachtig stuk natuur).  

Aan de kruising RD. Negeer bij klein ven zijpad 
links omhoog richting zitbank. Let op! Na 50 m 
gaat u L het smalle zandpaadje omhoog.  
 

4. Steek boven, bij wandelmarkeringspaal, het 
brede pad over en ga RD over het brede pad met 
links van u een helling met heide. Volg het pad, 
dat een eind verder voorbij grote vliegden een 
stijgend (gras)pad wordt en bijna boven een 
stijgend zandpad wordt, RD. Boven gaat u R en 
loop even verder RD (geel/blauw) het brede 
grindpad omhoog. Neger zijpaden Aan het 
asfaltpad gaat u RD (groen) verder omhoog. Aan 
de Y-splitsing gaat u L omhoog.  
 

(Als u hier R gaat, dan komt u bij pannenkoekenhuis 
Schrieversheide. Hier is een groot terras en binnen is 
een infopunt over de Brunssummerheide, leuk voor 
kinderen.  
 

Teruglopend vanaf het pannenkoekenhuis: Met uw 
rug naar de ingang op het terras gaat u R. Aan de 
bijzondere wegwijzer gaat u L over de asfaltweg. 
Negeer meteen breed zijpad links omlaag. Waar 
asfaltweg voorbij zitbank naar rechts buigt, gaat u L 
(groen). Meteen daarna bij grote zwerfsteen loopt u 
RD (groen) het brede pad omlaag. Ga nu verder bij 
**** in dit punt ).  
 

Boven aan de T-splitsing bij grote zwerfsteen en 
asfaltweg gaat u L (groen) het brede pad omlaag 
met links een betonnen paaltje van de Gasunie. 
**** Beneden aan de kruising gaat u L. Meteen 
daarna aan de Y-splitsing gaat u R over het brede 
(gras)pad.  
 

(Even verder ziet u links de hoge communicatietoren 
van de Afcent).  
 

Aan de kruising gaat u R (geel) het brede 
grindpad omhoog. (Kijk boven nog even achterom). 
Negeer boven zijpad links. 
 

5. Meteen daarna, waar het brede pad naar rechts 
buigt, gaat u L. Steek het brede pad over en loop 
bij infobordje RD het pad omlaag. Negeer 
zijpaden rechts. Beneden aan de  kruising met 
breed pad en markeringspaal Crossfit, gaat u RD  
omhoog. Beneden aan de 5-sprong bij zwerfkei 
gaat u R het brede zandpad omhoog. Boven aan 
de 4-sprong gaat u L. (Hier staat een zitbank). Vlak 
daarna loopt u RD via 2 kleine witte zandpaadjes 

de heuvel omhoog. (Dus niet over de brede weg 
links en het smalle pad rechts!) 
 

6. Boven staan twee vliegdennen op u te 
wachten, duidelijk om een praatje verlegen ….   
 

(Hier “On the top of the hill “  heeft u schitterend 
uitzicht).  



  blz 3 van 3 

 

Loop nu bij de vliegdennen RD en loop meteen 
RD (iets naar rechts) het smalle paadje omlaag. 

Beneden gaat u L over de brede zandpad. Aan de 
kruising RD.  

Aan de Y-splitsing gaat u L. Aan de kruising gaat 
u L over het brede pad. Let op! Na circa 100 m, bij 
dikke den die zich vertakt in 2 stammen, gaat u 
scherp R het smalle pad omhoog. 
 

7. Inderdaad, het is een héle klim, vooral met al 
dat losse zand! Helemaal boven aan de 4-sprong 
gaat u L en meteen daarna gaat u R met vlak links 
van u de helling. (Hier heeft u weer prachtig 
uitzicht). Let op! Na 100 m, waar u rechts  op circa 
30 m afstand van u een alleenstaande vliegden 
ziet staan, gaat u aan de 3-sprong L het paadje 
omlaag. Bijna beneden aan de kleine 4-sprong 
loopt u RD verder omlaag. Vlak daarna gaat u L 
over het brede grindpad verder omlaag. Beneden 
aan de kruising gaat u RD. Meteen daarna aan de 
Y-splitsing gaat u L (groen/rood). Aan de kruising 
gaat u RD (groen/rood). Aan de brede dwarsweg 
gaat u R (rood/groen), parallel aan het ruiterpad.  
 

8. Negeer zijpad rechts en blijf het pad RD 
(rood/groen) volgen. Aan de 4-sprong gaat u RD. 
Let op! Na circa 50 m aan de kruising,  waar het 
brede grindpad naar rechts buigt, gaat u RD het 
smalle bospad omhoog.  Aan de 4-sprong gaat u 
L het brede pad omlaag. Aan de 3 -sprong gaat u 
R (rood) het brede pad omhoog.  Boven  aan de  
4-spong gaat u  L het bospad omhoog. Negeer 
zijpaadje rechts. Boven aan de Y-splitsing, met 
markeringspaaltje,  gaat u L omhoog. Beneden 
aan de 4-sprong met links van u een trappenpad 

loopt u RD. Meteen daarna buigt het pad naar 
rechts (groen).  
 

(Hier heeft u schitterend uitzicht op de Roode Beek, 
haar moerassen en de zilverzandvlakte. Deze 
zandvlakte is niet natuurlijk maar bestaat uit 
zilverzand dat vrijkwam bij de ontginning van de 
eerder genoemde bruinkoolgroeve Energie. De 
Roode Beek ontleent haar naam aan het rode, 
ijzerrijke water dat er vanuit het venige gebied 
instroomt). 
 

9. Een eindje verder gaat u L het brede mulle 
zandpad steil omlaag richting Roode Beek. 
Beneden bij picknickbank gaat u R (rood) over 
het brede pad. Negeer zijpaden.  
 

(Even verder ziet u links het moerasgebied waar 
doorheen de Roode Beek stroomt).  
 

Aan de kruising bij zitbank gaat u RD (groen). 
Negeer eerste (trappen)pad rechts omhoog. Let 
op! 50 m verder gaat u R en loop langs de 
oranje/blauwe paal het slingerende paadje 
omhoog. Boven aan de T-splitsing gaat u R. Let 
op! Boven aan de helling voor “zandbak” en waar 
rechts een pad steil omlaag gaat, gaat u haaks L 
over het pad. Aan de T-splitsing gaat u L over het 
verharde pad. Aan de Y-splitsing gaat u R. U ziet 
rechts de parkeerplaats en neem dan het eerste 
paadje R en u komt weer op de parkeerplaats. 

 

Samenstelling route: Leon Weijden. 
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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.   

 


