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Tijdens deze heuvelachtige wandeling wandelt u langs de mooie golfbaan en via tunneltje komt u op de 
Brunssummerheide.  Hier zet u koers naar de mooie vijver genaamd Koffiepoel.  Dan wandelt u dwars door 
de mooie heide die eind augustus in volle bloei staat. U passeert een mooi panoramapad met zitbanken 
waar u kunt pauzeren, neem dus zelf drinken mee.  Aan het eind loopt u weer langs de golfbaan terug naar 
het prachtige terras van de brasserie.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

9,46 km  2.15 uur  40 m  113 m 

 
 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Startpunt: Parkeerplaats Golfresidentie Brunssummerheide, Brasserie Spoon, Rimburgerweg 52, 
Brunssum. 
 

 
  

 
 

632. BRUNSSUMMERHEIDE 9,5 km 
 

1. Vanaf de parkeerplaats, met uw gezicht naar de 
brasserie, gaat u R richting einde parkeerplaats. 
Bij bordje “Golfresidentie” gaat u L door de 
tunnel. Aan het einde van de tunnel gaat u aan de  
3-sprong R (fietsroute 79) en volg geruime tijd het 
asfalt- fietspad RD. Aan de volgende 3-sprong 
gaat u L (fr.79) over het volgende asfalt- fietspad. 
 

2. Na 500 m gaat u beneden aan de 3-sprong R (fr. 
79) en via de tunnel loopt u onder de Ring 
Parkstad (N300) door en volg het asfaltpad RD.  
Negeer zijpaadje rechts. Voorbij afsluitboom gaat 
u R de asfaltweg omlaag. Na 100 m gaat u bij 
bordje “Brunssummerheide” en brandweerkraan  
L over het bospad. Negeer zijpaden en volg RD 
het bospad dat een dalende bosweg wordt. Na 
ruim 300 m gaat u aan de T-splitsing voor 
beschermd  heide- moerasgebied R en u passeert 
meteen een zitbank. Vlak daarna  gaat u aan de Y-
splitsing R (groen) het zandpad omhoog en loop 
vervolgens een eindje verder het trappenpad 
omhoog.  Boven aan de kruising gaat u L (groen) 
over het zandpad, dat meteen daarna naar rechts 
buigt met links schitterend uitzicht over de 
Brunssummerheide. Aan het eind van de heuvel 
gaat u L het steile mulle zandpad omlaag richting 
beek. Beneden bij picknickbank, afvalbak en de 
circa 25 km lange Roode Beek, die hier vlakbij 
ontspringt  en bij  Oud-Roosteren in de 
Geleenbeek stroomt, gaat u R (rood).    
 

3. Negeer zijpaadjes en volg het pad RD (rood  
later rood/groen) dat na 150 m een bosweg wordt 
met links moerasgebed waar doorheen de 
Geleenbeek stroomt. Na 400 m gaat u aan de 
ruime kruising bij  zitbank RD (groen).  Na 30 m 
gaat u aan de ongelijke 4-sprong RD (groen) over 
de smalle asfaltweg. Let op! Na bijna 50 m gaat u  
R over bospaadje langs een oranje/blauwe paal 
omhoog.   
 

(Dit heel mooie paadje is nu een onderdeel van een 
mountainbike route.  U kunt hier ook RD de asfaltweg 
blijven volgen. Na 400 m, 50 m voorbij grote 
parkeerplaats, gaat u L (groen) het bospad omlaag. 
Ga nu verder bij **** in dit punt).    
 

Na 250 m gaat u boven aan de T-splitsing L.  
Negeer zijpaadjes en volg geruime  tijd het 
kronkelende dalende en stijgende bospaadje. 

(150 m verder ziet u rechts beneden een vijver). Na 
500 m gaat u beneden aan de asfaltweg  R 
(groen). Meteen daarna gaat u L (groen)  het 
bospad omlaag **** met rechts het Generaal 
Eisenhower hotel en conferentieruimte van de 
Afcent.  Via bruggetje steekt u de Roode Beek 
over en meteen daarna  aan de 3-sprong gaat u L 
omhoog. Negeer na bijna 100 m bij kleine 
zandvlakte zandpad rechts steil omhoog. 30 m 
verder  gaat u schuin R over het grind-
zandpaadje dat rechts omhoog buigt. Boven gaat 
u R (groen/blauw) over de bosweg.   
 

4. Vlak daarna vóór de afsluitboom gaat u scherp 
L  (mountainbike route) over het licht stijgende 
smalle bospad, dat na 200 m een dalend bospad 
wordt. Beneden aan de omgekeerde Y-splitsing 
gaat u scherp L. (Dit is 20 m voor smalle asfaltweg). 
Volg het pad boven RD met rechts beneden de   
grote visvijver genaamd Koffiepoel.   
 

(U kunt ook over het smalle pad  beneden vlak langs 
de vijver lopen. Aan het eind van het pad gaat u aan 
de 4-sprong bij zitbank RD. Ga dan verder bij **** in 
dit punt).  
 

(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).  
 

Aan de T-splitsing gaat u R over het grindpad  en  
negeer meteen bij zitbank zijpad rechts 
 

(Als u hier bij zitbank naar de vijver loopt, dan heeft 
mooi zicht op de visvijver).  
 

**** Meteen daarna gaat u aan de ruime 4-
spronggaat u R.  Let op! Na bijna 10 m gaat u L 
het smalle  bospaadje omhoog met links beneden 
de grindweg.  
 

(U kunt hier aan de 4-sprong ook RD (blauw/groen) 
over de grindweg lopen. Na 200 m gaat u aan de 4-
sprong bij zitbank R het smalle bospad omhoog, dat 
bijna boven naar rechts buigt. Boven aan de 4-
sprong gaat u L over het bredere pad. Ga nu verder 
bij ^^^^ in dit punt). 
 

Na ruim 50 m buigt het paadje naar rechts en 
passeert u enkele omgevallen bomen waar u 
makkelijk overheen kunt stappen.  

http://www.golfbrunssummerheide.nl/
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150 m verder aan de 4-sprong bij omgevallen 
boom en waar u links beneden aan de grindweg 
een zitbank ziet staan, gaat u R het bredere pad 
omhoog. ^^^^ Negeer zijpaden.  
 

(Bijna aan het eind van het pad ziet u links een groot 
grasveld).  
 

Na 300 m  gaat u L (blauw) over het asfalt- 
fietspad, die hier een bocht maakt. Negeer zijpad 
links en loop het asfaltpad omhoog. Vlak daarna 
gaat u boven R over het  brede  bospad.   
 

5.  Na 200 m gaat aan de ongelijke 4-sprong, met 
2 bomen in het midden en bij 
vakantiebungalowpark “Landgoed Brunssheim”, 
meteen scherp L het bospaadje omlaag.  
Beneden aan de T-splitsing voor mooi ven gaat u 
L over het asfalt- fietspad.  Na 50 m gaat u R over 
het zandpad en meteen daarna bij vliegden gaat u 
schuin R over het paadje door de heide met links 
een heuvel. Na 150 m gaat u aan de kruising RD 
met rechts weer een ven. 100 m verder gaat u L 
het pad omhoog richting zitbank. Boven bij 
zitbank gaat u R het grindpad omlaag. Negeer 
zijpaden  en volg RD (groen/blauw) het grindpad 
dat even verder een stijgend grindpad wordt.  
 

(Even verder ziet u rechts de communicatietoren van 
de Afcent).  
 

Bijna boven aan de 3-sprong gaat u L (groen) 
over het smalle bospadje.  
 

(Afhankelijk van jaargetijde ziet u hier voor u de 
koepel van de Sterrenwacht Limburg, die u zeker 
eens moet bezoeken).   
 

Negeer zijpaden en volg RD dit mooie pad langs 3 
zitbanken, alle 3 genietplekjes met prachtig 
uitzicht.  
 

6. Aan de T-splitsing gaat u L (geel/blauw) het 
verharde pad omlaag.  
 

(Hier aan de T-splitsing ziet u rechts boven het 
Pannenkoekenhuis Schieversheide).  
 

Negeer zijpad rechts. Meteen daarna aan de Y-
splitsing gaat u L het brede zandpad  omhoog.  (U 
verlaat hier geel/blauw).Negeer zijpaden en volg 
geruime tijd het brede zandpad over de heuvelrug 
met rondom mooi uitzicht.  
 

(Links ziet u weer de telecommunicatietoren van de 
Afcent).  
 

Na 500 m, bijna aan het eind van het pad, gaat u 
aan de Y-splitsing R omlaag. Meteen daarna gaat 
u beneden R (groen) over het brede zandpad.  Let 
op! 50 m verder gaat u over het rechts gelegen 
pad lopen parallel aan het links gelegen brede 

zandpad.  Negeer zijpaadjes. Na 200 m gaat u aan 
de T-splitsing L (groen/blauw) met links de 
houten reling.  Aan het einde van de reling gaat u 
meteen bij meerstammige vliegden R het over het 
zandpad. Aan de 4-sprong bij grote zandvlakte 
gaat u R en meteen daarna gaat u L over het pad  
Na 50 m gaat u L over het smalle (gras)pad. 
Negeer zijpaden. 200 m verder steekt u RD de 
kleinere  zandvlakte over en loop RD over het 
smalle zandpaadje dat naar links omlaag buigt 
met rechts afrastering beschermd natuurgebied. 
Even verder buigt het paadje rechts omlaag  en 
dan steekt u via bruggetje de Roode Beek over. 
Loop dan precies RD (rood) het brede zandpad 
omhoog met rechts weer de afrastering van het 
moerasgebied waarin de Roode Beek ontspringt. 
Aan de omgekeerde Y-splitsing, u bent hier al 
geweest, gaat u R/RD (groen/rood) en u passeert 
weer de zitbank. Vlak daarna aan de 3-sprong bij 
waterpoel gaat u RD (rood/groen) met rechts nog 
steeds de afrastering.   
 

7. Na 100 m gaat u L over het pad. (Dit is vlak voor 
de kruising. U verlaat hier rood/groen).  Vlak daarna 
aan de 3-sprong gaat u L. Negeer zijpaden en 
volg het grind- zandpad dat even verder rechts 
omhoog buigt met links de bosrand en rechts 
heide. Na 250 m boven aan de 4-sprong, waar het 
grindpad naar rechts buigt met rechts  een plas, 
gaat u L over het smalle bospad dat een dalend 
bospad wordt.  
 

(Hier aan de 4-sprong ziet u voor u het hoge 
geluidsscherm van de Ring Parkstad).  
 

Beneden aan de T -splitsing gaat u R over de 
bosweg. (U loopt nu het verbindingsstuk).  Aan de 
asfaltweg gaat u R omhoog. Na 100 m gaat u bij 
afsluitboom L ( fr. 108) en u loopt weer via de 
tunnel onder de Ring Parkstad door. Na de tunnel 
gaat u aan de T-splitsing L (108) over het asfalt- 
fietspad, dat u geruime tijd RD volgt. Aan de  
3-sprong gaat u R (108) verder over het asfalt- 
fietspad. Aan de 3-sprong voor de brasserie gaat 
u L door de tunnel en u komt weer op de 
parkeerplaats.  
 
Als u een de 3-sprong voor de brasserie R gaat, 
dan komt u L via de trappen boven bij de 
brasserie, de sponsor van de wandeling,  waar u 
binnen of op een van de twee terrassen met mooi 
uitzicht op de golfbaan nog iets kunt eten en 
drinken.  
 

Hier kunt u ook bij de receptie van het hotel een 
gratis parkeermunt krijgen.  
 

 

  

Samenstelling route: Leon Weijden. 
  

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.   

 


