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Tijdens deze heuvelachtige wandeling wandelt u langs de mooie golfbaan naar de Teverenerheide.  Hier 
passeert u enkele fraaie vennen.  Na een stuk door de bossen bereikt u een uitzichtpunt met prachtige 
uitzicht op de heide. De terugweg gaat door de paarse heide die in aug/sept in bloei staat en weer een mooi 
stuk langs de golfbaan.  Bij de parkeerplaats kunt u R door een tunneltje naar brasserie Spoon lopen met 
mooi terras. Wandelaars zijn welkom.  
 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Startpunt: Parkeerplaats Golfresidentie Brunssummerheide, Brasserie Spoon, Rimburgerweg 52, 
Brunssum. Denk aan uitrij munt (of 2 euro muntstuk). (2022) 
 

U kunt ook starten op de grote parkeerplaats Hohenbusch, Hohenbusch Gangelt en dan pauzeren bij 
brasserie Spoon. Bij de Friedenskapel en de Marienhof, Hohenbusch 20 Gangelt rijdt u verder RD. Waar de 
asfaltweg bij de Karharinenhof naar links buigt, komt u bij de parkeerplaats.   
 

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 2.   
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,92 km  2.35 uur  29 m  52 m 
 

                                                                         
 

654. TEVERENERHEIDE 10,9 km  
 
1. Staande op de parkeerplaats met uw rug naar 
de afsluitbomen en doorgaande weg loopt u RD. 
Meteen daarna aan de “rotonde” gaat u R en loop 
dan schuin rechts over de parkeerplaats. Volg 
dan RD de smalle asfaltweg richting lang houten 
gebouw. Voor dit gebouw (Driving-Range)  buigt 
het pad naar links en vervolgens naar rechts. 
Negeer zijpaden en blijf de smalle asfaltweg RD 
over het mooi gelegen golfterrein volgen.   
 

(Even verder ziet het rechts het volgende lange 
houten gebouw, de driving-range voor jeugdleden. 
Een eind verder ziet u links beneden een mooie 
vijver).  
 

Na 800 m aan de 5-sprong, waar de smalle 
asfaltweg links omhoog buigt,   gaat u R het 
verharde bospad omhoog. (U verlaat hier het 
golfterrein). Boven voorbij boomstronken 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. (U loopt hier Duitsland binnen). 
Beneden aan de bosrand gaat u L het gras-
grindpad omlaag met links de bosrand. (U loopt 
hier over de Teverenheide).  Aan het einde van de 
bosrand gaat u RD over het gras- grindpad. Na 
100 m bij houten reling gaat u  L over de 
grindweg, die meteen daarna bij de 
Rohrkolbensee rechts (paars/geel/blauw) omhoog 
buigt.  
 

(Na bijna 100 m passeert u een zitbank, een 
genietplekje, die aan de rand van een voormalige 
groeve staat).  
 

2. Boven aan de 3-sprong gaat u L 
(paars/zwart/blauw/geel/wit) met rechts 
heidegebied. Aan de Y-splitsing gaat u L (geel) 
met links de Teewensee en rechts Seerosenteich.  

 

(150 m verder passeert u links de grote Binsensee. 
De meeste  meren/vijvers, op de Teverenheide zijn 
ontstaan door de afgravingen van zand, grind en 
klei).  
 

Na 400 m buigt de grindweg naar rechts. Negeer 
zijpaden. Na 600 m gaat u aan de T-splitsing met 
voor u Kiefernsee L (blauw/geel/wit) met meteen  
rechts de Schwalbensee. Negeer voorbij 
Schwalbensee ruiterpad rechts en loop RD met 
links het Jochimsteich. (Hier ziet u links de grote 
Katharinenhof). Vlak vóór de asfaltweg en ingang 
van de Katharinenhof gaat u bij  infobord  R en 
steek RD (blauw/geel) de parkeerplaats 
Hohenbusch over. **** Na de parkeerplaats loopt 
u RD over het brede graspad met rechts 
afrastering van weiland en links de asfaltweg. 
Aan het einde van het graspad loopt u bij ijzeren 
hek RD over het smalle (bos)pad met links de 
asfaltweg en rechts het Van-Daal-Teich.   
 

3. Bij de grote toegangspoort van de vliegbasis 
NATO Airbase Geilenkirchen gaat u R 
(blauw/geel) over de verharde grindweg.  
 

(Even verder ziet u links de radar van het militaire 
vliegveld.  200 m verder ziet u links de verkeerstoren 
en rechts ziet u hier de Eichenteich. 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. Mogelijk 
ziet u vlak voor of na de boerderij een “staart” en 
grote vliegschoten van een AWACS-toestel). 
 

 

http://www.golfbrunssummerheide.nl/
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Voorbij hoeve Gut Eichenkönig  wordt de 
verharde grindweg een veldweg met rechts het 
Welterteich. Bij bord “Naturschutzgebiet” en 
rood-wit paaltje gaat u RD met links de 
afrastering van de militaire vliegbasis. 100 meter 
voorbij de links gelegen groene loodsen gaat u 
aan de 3-sprong R (zwart) over de bosweg.  
Negeer zijpaden. Na 400 m gaat u aan de T-
splitsing L over de  bos- grindpad.  
 

(Rechts ziet u weer de Kiefernsee. 200 m verder  
passeert u een infobord en zitbank met mooi uitzicht. 
U bent hier bijna op de helft van de route).  
 

Aan de T-splitsing gaat u L (zwart/blauw/wit) over 
de grindweg. Vlak daarna aan de volgende T-
splitsing gaat u L (paars).  Aan de 4-sprong bij 
zitbank gaat u RD (paars).  Negeer zijpaadjes en 
loop RD omhoog met links de hoge afrastering 
met camerabewaking van de vliegbasis.    
 

4. Boven aan de 3-sprong bij betonnen 
grenspaaltje nr. 821 gaat u R (paars) de bosweg 
omlaag. Na bijna 400 m gaat u beneden aan de 
kruising bij zitbank R (paars). Meteen daarna aan 
de Y-splitsing gaat u L. (U verlaat hier de 
wandelmarkeringen). Aan de kruising met breed 
ruiterpad gaat u RD.  Aan de volgende kruising bij 
zitbank gaat u L (paars/wit) omhoog. Boven aan 
de kruising bij zitbank gaat u RD (paars/wit) 
omlaag met rechts houten reling. (Hier heeft u 
schitterend uitzicht. Rechts op afstand staat een 
infobord). Na 50 m gaat u schuin L het pad  
omhoog naar het uitzichtpunt en infobord en 
zitbank (genietplekje) met alweer prachtig uitzicht. 
Loop het trappenpad omlaag en volg de grindweg 
RD. Na 300 m gaat u R de grindweg omlaag met 
links de bosrand. Na 200 voor mooi heidegebied 
buigt de grindweg links verder omlaag. Beneden 
aan de T-splitsing gaat u R over de grindweg. 
(Dus niet het ruiterpad). Volg geruime tijd de 
grindweg door de heide. Na 600 m gaat u aan de 
3-sprong  RD (paars/geel) de grindweg omlaag.   

 
5. Aan de 4-sprong bij infobord en  grote steen ter 
herinnering aan de hier gelegen grindgroeve 
Borger (1938-1999) gaat u RD (paars/geel/blauw) 
verder omlaag. Let op!  Na 400 m meteen voorbij 
moerasgebied en vlak vóór houten reling (dit is 25 
m voordat de grindweg rechts omhoog buigt) gaat u 
L over het smalle licht stijgende (grind)pad). (U 
heeft over dit pad in het begin van de wandeling al 
gelopen). Bij de bosrand loopt u RD. 50 meter 
verder buigt het pad naar rechts en wordt een 
bospaadje, dat meteen links omhoog buigt. Vlak 
voor de  doorgaande weg buigt het pad naar 
links. Negeer meteen zijpaadje rechts.  Na 100 m 
bij betonnen grenspaaltje buigt het paadje naar 
rechts. Steek de doorgaande weg 
(Waubacherweg) over en ga L. Na 10 m gaat u bij 
boomstronken R het verharde bospad omlaag. (U 
bent weer in op Nederlands grondgebied). Beneden 
aan de 5-sprong loopt u RD de smalle asfaltweg 
omhoog met links het golfterrein.  Negeer 
zijpaden en volg geruime tijd de smalle asfaltweg 
langs het mooi gelegen golfbaan. Na 1 km komt 
weer op de parkeerplaats. Als u iets wilt eten of 
drinken, ga dan hier bij “rotonde” RD door de 
voetgangers- fiets- paardentunnel.  
 

(U kunt bij de parkeerplaats ook de trap omhoog 
lopen, steek de asfaltweg over en loop RD naar het 
hotel. Binnen bij de receptie, waar u gratis een uitrij-
parkeermunt kunt krijgen, gaat u R en u komt bij de 
brasserie).  
 

Aan de andere kant van de tunnel gaat u L de 
klinkerweg omhoog. Via ijzeren trap komt u 
boven bij brasserie Spoon, de sponsor van de 
wandeling, waar u binnen of op een van de twee 
terrassen mooi uitzicht heeft op de golfbaan. 
Wandelaars zijn van harte welkom Hier kunt u 
ook bij de receptie van het hotel een gratis 
parkeermunt krijgen.  

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.   

 


