
Veelzijdig Brunssum
Brunssum is vooral een veelzijdige gemeente. Veel groen, het prach-
tige Vijverpark en een modern winkelcentrum met passage geven 
Brunssum een eigentijdse uitstraling. Het gevarieerde Schutterspark, 
de achttien holes tellende golfbaan en de Brunssummerheide geven 
het stadje een sportief karakter. Bovendien heeft Brunssum een rijke 
geschiedenis: ooit lag hier aan de Heerbaan een Keltische nederzet-
ting. En natuurlijk staat de regio bekend om haar mijnverleden, dat 
op vele plekken nog tastbaar aanwezig is.

1. Alfa Bierbrouwerij (Thull 15-19 te Schinnen)
T. 046-443 2888  I. www.brouwerijbezoek.nl
Ontdek het bier dat al sinds mensenheugenis met eigen bronwater 
natuurzuiver wordt gebrouwen. Bezoek de brouwerij met proeflo-
kaal, bronhuisje, museum en filmzaal. U beleeft de Limburgse 
gemoedelijkheid op z’n best en ervaart de unieke smaak van de 
ALFA bieren. Rondleidingen zijn dagelijks mogelijk op basis van 
reservering.

2. Stroopfabriek Canisius (Nagelbeek 6-8 te Schinnen)
T. 046-443 1212  I. www.canisiusstroop.nl
Een rijke smaak met een rijke traditie. Sinds het inblikken van de eer-
ste stroop in 1903, is het maken ervan een ware cultuur. Een traditie 
die onze Bourgondische Limburgers eigen is. Bij de Canisius stroop-
fabriek gaat jaarlijks meer dan 3 miljoen kilogram delicieuze stroop 
de deur uit. Rondleidingen (alleen voor groepen) kunt u boeken via 
VVV Zuid-Limburg.

3. Mulderplas
De Mulderplas werd in 1984 aangelegd door het uitdiepen van de 
slikvijvers van de kolenmijnen, die grensden aan de Geleenbeek. Nu 
vormt de Mulderplas een gesloten geheel, populair bij sportvissers, 
en omzoomd door bossen. Naar het noorden kunt u genieten van 
een fraai beeld van heuvels, bossen, weiden: de Krekelberg. Het 
Geleenbeekdal laat hier een parkachtig landschap zien met bosjes en 
graslanden. Dit vormt een mooi contrast met het aan de andere kant 
van de beek gelegen moerasbos. Fiets eens helemaal om de plas 
heen en geniet op de speciale picknickplaats aan het einde.

4. Dorpsbrouwerij de Maar (Maar 2 te Jabeek)
T. 06-3408 3866 I. www.dorpsbrouwerijdemaar.nl
De brouwerij is gevestigd in een prachtige carréboerderij uit 1850, 
waar ze vier speciaalbieren (Jabeeks blond, Bengelder Bengel, 
Genhoutsgenot en witte Juffer) brouwen. De gebruikte ingrediënten 
zijn zuiver natuurlijk en worden betrokken van leveranciers die borg 
staan voor kwaliteit en zuiverheid. Een rondleiding over het brouw-
proces, workshop brouwen of gewoon een terrasbezoek met kleine 
kaart behoren tot de mogelijkheden. 

5. Zweefvliegveld Schinveld (Leiffenderhofweg 3 te Schinveld)
T. 045-564 1651  I. www.elzc.nl
Welkom bij de Limburgse Zweefvlieg Club in Schinveld. Zweefvliegen 
is een unieke ervaring: urenlang hoog in de lucht van wolk naar wolk 
zweven met alleen het windgeruis om je oren. En natuurlijk: genieten 
van de onovertroffen uitzichten! In restaurant de Lier kunt u terecht 
voor een hapje en een drankje. 

6. BovenWater Food & Drinks (Aan de Voeëgelsjtang 1 te Schinveld)
T. 045-564 0505  I. www.boven-water.eu / www.roodebeek.eu
BovenWater Food & Drinks is de horecagelegenheid in Bezoekerscen-
trum Rode Beek, aan de rand van de Schinveldse bossen. U vindt hier 
niet alleen informatie over het natuurpark, maar kunt ook volop genie-
ten van (h)eerlijke Limburgse gerechten, lekkere koffie en speciaalbie-
ren. Dit alles in een ongedwongen en prachtige ambiance. 

7. Schutterspark (Heidestraat 20-22 te Brunssum)
T. 045-750 6964  I. www.schutterspark.com
In dit natuurgebied van 80 ha. kunt u naar hartenlust recreëren. Een 
wandeling of fietstocht maken door het bos, op avontuur in het Blote-
VoetenPark, dieren knuffelen in de kinderboerderij of een boottochtje 
maken vanuit de minihaven? Het kan hier allemaal. Na afloop staan 
de deuren van brasserie Het Schuttershüske wagenwijd voor u open. 
Terwijl u geniet van een drankje, kunnen de kinderen ravotten in de 
speeltuin.

8. Bezoekerscentrum Natuurmonumenten (Schaapskooiweg 99 te 
Heerlen)
T. 045-563 0355  I. www.natuurmonumenten.nl
De Brunssummerheide is het grootste natuurgebied met een opper-
vlakte van 600 ha. In het bezoekerscentrum vindt u een schat aan 
informatie over de natuur en cultuurhistorie van de Brunssummerhei-
de. Het naastgelegen pannenkoekenrestaurant met uitgestrekt terras is 
de ideale plek om te genieten van deze prachtige heide.

9. Brunssummerheide (Schaapskooiweg 99 te Heerlen)
Geniet van dit prachtige uitgestrekte Zuid-Limburgse heuvellandschap. 
Wandel over de heide, loop door de bossen, moerasgebieden en de 
Rode Beek. Uiteraard mag een wandeling over de paarse heide in 
augustus niet ontbreken! Er zijn diverse paden waar u heerlijk kunt 
slenteren en van de unieke omgeving kunt genieten.  

10. Kasteel Hoensbroek (Klinkertstraat 118 te Hoensbroek)
T. 045-522 7272  I. www.kasteelhoensbroek.nl
Kasteel Hoensbroek in Zuid-Limburg is één van de grootste en mooiste 
kastelen van het land. Dwaal door meer dan veertig (!) kasteelvertrek-
ken. Voor jong en oud, met of zonder kinderen is in dit kasteel van al-
les te beleven. Niet voor niets is Kasteel Hoensbroek het best bezochte 
museum van Limburg!

Brunssummerheide, Brunssum

Fietsroute 49 km.Schinnen - Onderbanken - Brunssum

Fietsen rondom de Rode Beek en de Geleenbeek
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Wij hopen dat u veel plezier beleeft tijdens de fietsroute 
‘Rondom de Rode Beek en de Geleenbeek’.

 
Tot ziens in Zuid-Limburg!



T. 0900-555 9798 (€ 1 p.g.)
E. info@vvvzuidlimburg.nl
I. www.vvvzuidlimburg.nl

Welkom in Zuid-Limburg
Aan de rand van Zuid-Limburg ligt één van de mooiste en meest mar-
kante fietsregio’s van Nederland. Een fietstocht door dit licht glooiende 
gebied is een ware belevenis! U fietst door prachtige natuurgebieden, 
over holle wegen, door pittoreske dorpjes en langs opvallende beziens-
waardigheden. Want in de omgeving van Schinnen, Onderbanken en 
Brunssum valt genoeg te ontdekken! Niet voor niets vormde deze regio 
onlangs het stralende middelpunt in de Reiskrant van De Telegraaf. Met 
deze handige plattegrond kunt u de route nu ook zelf ontdekken. Veel 
plezier!

Schitterend Schinnen
De naam zegt het al: Schinnen ligt centraal in de schitterende omgeving 
van het Geleenbeekdal, Stammenderbos en de Groenmetropool. Deze 
landelijke gemeente met zijn mooie dorpen is een walhalla voor fietsers. 
Bovendien vindt u hier alle ingrediënten voor een afwisselend dagje uit: 
natuur, sport en spel, cultuur, lekker eten en fraaie monumenten. 

Onderbanken: verrassend en inspirerend
In Onderbanken is de natuur verrassend en inspirerend. U kunt vaak 
niet zien wat er voorbij de volgende bocht of achter de volgende 
heuvel schuil gaat. Zo ontdekt u al fietsend prachtige bossen, zoals de 
Woander in Bingelrade. Of de enorm uitgestrekte landerijen rondom 
Merkelbeek, Bingelrade, Jabeek en Schinveld. Ze nodigen uit om heer-
lijk overheen te turen en bij weg te dromen. In Schinveld ligt bovendien 
het unieke, grensoverschrijdende Natuurpark Roode Beek-Rode Bach, 
dat Onderbanken met het Duitse Gangelt verbindt.

Fietsen rondom de Rode Beek en de Geleenbeek: 49 kilometer
Startpunt: Brouwerij Alfa bier, Thull 15-19 in Schinnen. 
Vanaf hier kunt u de groen-witte bordjes (fietsknooppunten) volgen. 

Schinvelderhoeve, Onderbanken
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