
Verken de Brunssumer heide 
en ontdek het Schutterspark 
in het dal van de Rode beek. 
Een bezoek aan de Duitse 
Tevenerheide maakt deze  
fietsroute tot een inter
nationale heideroute.

BRUNSSUMMERHEIDE
Al sinds 1995 beheert Vereniging Natuur
monumenten natuurgebied de Brunssum
merheide. Het 600 ha grootte natuurgebied 
bestaat voornamelijk uit heidevelden, bossen 
en het bronnengebied van de Rode Beek.  
De Brunssummerheide is een populair  
recreatie gebied. Deze fietsroute maakt 
dan ook dankbaar gebruik van de diverse 
fietsknoop punten in dit prachtige natuurge
bied. Een  
gedetailleerde kaart is geen overbodige luxe 
aangezien een bordje snel gemist kan worden.  
Via knooppunt (35) leiden smalle asfaltwegen 
langs vijver 'De Koffiepoel' naar knooppunt 
(74). De drukte van de 'Rimburgerweg' is 
slechts van korte duur. Al vrij snel fietsen we in 

de luwte van het Schut
terspark. 

SCHUTTERSPARK
Dit 80 ha grote volkspark 
van de gemeente Bruns
sum is gelegen in het dal 
van de Rode Beek die het 
gebied in tweeën splitst. In 
het zuidelijke deel fietsen 
we het recreatie gebied 
binnen dat bol staat van de 
recreatieve mogelijkheden. 
Behalve een speeltuin, een 
blotevoetenpark en een kinderboerderij is er 
ook een brasserie waar men op het terras kan 
genieten van de omliggende natuur. Noorde
lijker gaat het park over in een bos heide en 
veengebied. (33) 

DUITS GRENSGEBIED
Op weg naar knooppunt (99) fietsen we enige 
tijd over de 'Neutrale Strasse' op de grens van 
Nederland en Duitsland. Duitse gehuchten als 
Niederbusch en Gilrath (3) liggen onder de 
rook van de NATO Air base dat geldt als basis 
voor AWACS vliegtuigen. Ter hoogte van Neu
teveren (2) hebben we zicht op deze militaire 
vluchthaven. 

Bij knooppunt (64) fietsen we via knooppunt 
(65) naar knooppunt (40) waar we al snel door 
bosrijk gebied omgeven worden. Knooppunten 
(108) en (79) leiden ons door de Tevenerheide 
dat ook wel het Duitse deel van de Brunssum
merheide wordt genoemd. Over de 'Scher
penseeler Veeweg' fietsen we precies over de 
landsgrens met Nederland in de richting van 
de 'Rimburgerweg' 

Het is nu opletten geblazen om niet de 'in
gang' naar de Brunssummerheide te missen. 
Vanaf de parkeerplaats van de golfclub volgen 
we knoopunt (79). De route gaat hier door een 
tunnel onder de drukke Rimburgerweg door.
Het spreekt voor zich dat men hier niet van de 
aangegeven fietspaden dient af te wijken. Via 
knooppunten (78, 77 en 76) omsluiten we de 
Brunssummerheide (35). Bij het eindpunt van 
deze Heideroute is restaurant Schrie versheide 
de ideale plaats om onder het genot van een 
uitgebreide menukaart te genieten van de 
omliggende natuur. 

Parkeren: Parkeerplaats Schaapskooiweg bij Restaurant Schieversheide
Deze route is niet geschikt voor racefietsen.

HEIDE
ROUTE

Brunssummerheide in bloei.

Minihaven in het schutterspark 

Tevenerheide
Lengte: 35 km
Niveau: 



HEIDEROUTE
Start: Parkeerplaats Schaapskooiweg bij Restaurant 
Schieversheide (Heerlen)

Volg knooppunten: 

35 - 74 - 33 - 99 - 57 - 3 - 2 - 64   
65 - 40 - 108 - 79 - 78 - 77 - 76 - 35

Einde: Parkeerplaats Schaapskooiweg bij Restaurant 
Schieversheide
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