• ANWB Wandelroute
samen met Pedigree®

Brunssum

5 km

• heuvels met bos en heide

In het beroemde Limburgse landschap ligt aan de grens met Duitsland de Brunssummerheide. De Heksenberg is
toegankelijk voor loslopende viervoeters.

• Informatie

Natuurmonumenten is de beheerder van de Brunssummerheide. Zij heeft ongeveer 50 hectare van het gebied

opengesteld voor de hond. Een klein gedeelte van dit zeer
heuvelachtige terrein bestaat uit heide, de rest is bos.

Het losloopgebied wordt begrensd door bebouwing, een

afgraving, landbouwgrond en de Kamperheideweg. Dit biedt
u de mogelijkheid om zelf te dwalen zonder te verdwalen.
Wilt u liever een route lopen, dan kunt u onderstaande

routebeschrijving volgen. U maakt een soort achtje door het
terrein.

Toegankelijkheid

gehele jaar

Horeca

ja, bezoekerscentrum (honden binnen

Bewegwijzering

gedeeltelijk
niet toegestaan)

• Startpunt

parkerterrein van het dagrecreatieterrein Kamperheideweg.
Vanaf Heerlen: rijd op de Heereweg naar Brunssum; voor
rotonde rechtsaf Kamperheideweg op. Vanaf Brunssum:
negeer afslag bezoekerscentrum; na rotonde 1e weg links.

Routebeschrijving
Vrijwel aan het einde van de parkeerplaats R; volg de

blauwe paaltjes

• Bovenop de heuvel R, blauw vervolgen
• Onderaan L en RD, het

(paaltje staat verdekt opgesteld)

• Kruising R (blauw
• RD • Ysplitsing L • Kruising L, pad in het dalletje • Negeer zijpaden,
pad loopt de heuvel op • Op kruising met de blauwe route
pad stijgt licht en komt uit op de heide

gaat rechtdoor), u loopt onderlangs de heuvel

RD de steile helling op. U wordt beloond met een prachtig
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uitzicht 1.

• Boven, het linkerpad naar beneden; negeer zijpaden
• Einde schuin R naar achteren • RD blijven lopen, de
groene route volgen • Bij een zandafgraving L, langs de
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rand (geel) 2.
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• RD, de blauwe route komt erbij • 1e L, pad tussen
braamstruiken en vogelkers • RD; op kruising met groene
route L • Op grote kruising met blauwe route R • RD, de
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blauwe route volgen tot aan de parkeerplaats.
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Legenda
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* Start

start wandelroute
wandelroute losloopgebied
grens losloopgebied
wandelroute niet losloopgebied
afsnijroute
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Snelweg
B weg
verharde weg
wandelpad
fietspad
hek
hoogspannings masten

1 schaalbalk
uitzichtpunt

graasgebied

strandpaal

parkeerplaats

hunebed

horeca

sluis

camping

manege

recreatiepark

speelterrein

honden snack

naaktstrand

ijskiosk

golfterrein

schapenkooi

uitkijktoren
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informatie
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w.c. toilet

overdektparkeer

theater

fietspadroute

kasteel

bijzondere locatie

monument

museum

gemaal

tramhalte

begraafplaas

Meer weten?

In Wandelen met je

hond deel 1 en 2 staan
in totaal 50 routes

waar uw hond los mag
lopen. Te koop via

anwb.nl, boekhandels,
warenhuizen en

ANWB-vestigingen.

Prijs € 7,95 per deel.

