
      
R  Het startpunt is de parkeerplaats aan de Dorpsstraat in 

Landgraaf , voor het winkelcentrum. Hier vind je ook het 
VVV/ANWB-kantoor .

R  Ga vanaf de parkeerplaats linksaf op de rotonde, langs de 
VVV/ANWB en op de volgende rotonde weer linksaf, de 
Beethovensingel op.

R  Sla linksaf de Heerenweg in en meteen weer rechtsaf het 
fietspad op, richting ANWB-knooppunt 47. Ga linksaf waar je 
niet verder kunt, tot je weer op een weg uitkomt. Sla ook daar 
linksaf.

R  Volg de bocht naar rechts. Je fietst nu op de Eijkhagenlaan. 
Vanaf hier volg je tot de Kerkraderweg de Carboonlandroute. 
Ga linksaf de Wentholtstraat in, vervolgens links de 
Schwarzemigerweg in, en steek het spoor over.

R  Ga linksaf de Doctor Calsstraat in, en ga net voor de spoorbrug 
rechtsaf, de Rouenhofweg in . Volg de bocht naar rechts, 
steek iets verderop de Mensheggerweg over en blijf de 
Rouenhof volgen.

R  Wil je tuinthemapark Mondo Verde  bezoeken, ga dan op 
de Mensheggerweg niet rechtdoor, maar rechtsaf en op de 
rotonde schuin linksaf de Groene Wereld op. Fiets om je route 
te vervolgen weer terug naar de Rouenhof.

R  Vanaf de Rouenhof zie je rechts op een heuvel de Toscaanse 
Villa van Mondo Verde  liggen, links de Strijthagermolen 
en iets verderop Kasteel Strijthagen .

R  Blijf de Rouenhof steeds rechtdoor volgen, ook waar een 
fietspad naar rechts is.

R  Ga aan de rand van het bos rechtsaf tot je bij de Tunnelweg 
uitkomt. Rechts ligt de Winselerhof met lunchrestaurant 
Luigi’s Trattoria .

R  Sla op de Tunnelweg rechtsaf en een klein stukje verderop 
weer rechtsaf, het fietspad op. Je volgt nog steeds de 
Carboonlandroute.
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Brunssummerheide 
(zie pag. 26 in het boek) 

afstand R 23 km  

startpunt R Dorpsstraat, Landgraaf

fietsverhuur R   John Willemsen Bikes, Heigank 30, Landgraaf 
T (045) 531 412



R  Na de onderbreking fiets je terug naar de parkeerplaats. Vanaf 
hier pak je de Carboonlandroute weer op, en je blijft deze volgen 
tot het eindpunt in Landgraaf. 

R  Ga rechtsaf het fietspad op.

R  Ga op de splitsing van paden rechtsaf. Blijf het pad met de bocht 
naar rechts volgen. Je fietst nu richting knooppunt 74 om het 
heidegebied heen.

R  Een hobbelig pad voert je door de bossen met dennenbomen. Blijf 
dit pad volgen. Er komen diverse wandelpaden op uit.

R  Ga op de T-splitsing rechtsaf waar weer een Carboonlandroute-
bordje staat, en meteen weer linksaf over het deels geasfalteerde 
grindpad.

R  Ga op de volgende splitsing weer linksaf en blijf de borden volgen 
naar knooppunt 74. Het pad komt uit op de Rimburgerweg .

R  Sla rechtsaf en blijf het fietspad volgen langs de rand van de 
Brunssummerheide. Ga net voorbij de parkeerplaats aan je 
rechterhand rechtsaf het fietspad op  en blijf de bordjes 
‘Carboonlandroute’ volgen.

R  Als je het bos uit komt, ga je rechtsaf, de Vlekkenkamp  in, en 
vervolgens linksaf (Exdel).

R  Ga rechtsaf op Aan de Beuk en vervolgens weer rechtsaf de 
Kleikoeleweg in.

R  Ga op de Kampstraat linksaf. Ga rechtdoor bij de rotonde en sla 
bij de volgende rotonde rechtsaf. Je komt uit bij de parkeerplaats 
aan de Dorpsstraat, het beginpunt van de route . 
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R  Neem op de splitsing van paden het pad rechts naar beneden, 
langs het boomstammenhek. Sla beneden aangekomen links-
af, de Overstehofweg in.

R  Ga aan het eind van de Overstehofweg rechtsaf en op de 
rotonde linksaf. Je fietst nu op de Hofstraat. Sla op de volgende 
kruising rechtsaf, de Kerkraderweg in .

R  Waar de Carboonlandroute net voorbij de Pegasuslaan linksaf 
buigt , blijf je rechtdoor gaan. Vanaf hier verlaat je dus de 
Carboonlandroute.

R  Ga op de rotonde naar rechts de Jan Campertstraat in, 
vervolgens rechtsaf de Staringstraat in, en dan linksaf de 
Nicolaas Beetsstraat in . Iets verderop gaat de Nicolaas 
Beetsstraat over in de Voskuilenweg. Blijf deze volgen.

R  Ga de Crutzerveldweg in naar rechts en steek de Mijnspoorweg 
over. Fiets rechtdoor onder het spoor door . Ga rechtsaf, de 
Spoordamstraat in, en volg de bocht naar links.

R  Steek de Schaesbergerweg over en fiets de Bredastraat 
rechtdoor in. Verderop heet deze weg Albert Cuypstraat en 
daarna Slotweg. Blijf deze weg volgen.

R  Op de kruising bij het kapelletje houd je links aan om de 
Kapelweg in te gaan (neem dus niet de Sint Barbarastraat 
geheel linksaf).

R  Een eindje verderop gaat de Kapelweg over in de Heideveldweg. 
Blijf deze volgen. Rechts zie je de steengroeve op de 
Heksenberg  liggen. 

R  Volg de bocht naar rechts. Waar deze weg weer uitkomt in de 
bebouwde kom ga je rechtsaf de Kievitstraat in.

R  Ga aan het einde linksaf de Fazantstraat in en fiets op de 
bredere Heerenweg rechtsaf. Sla na ongeveer één kilometer 
rechtsaf de Schaapskooiweg in met rechts een parkeerplaats 
van het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten  en 
Pannenkoekenrestaurant Schrieversheide . Vanaf hier kun 
je een mooie wandeling over de heide maken. Vlak achter het 
bezoekerscentrum ligt science center eXplorion .
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adressen & openingstijden
VVV Landgraaf  
Rossinipassage 21, Landgraaf, T (045) 532 29 29
Open ma 13.00-17.00 uur, di-vr 10.00-17.00 uur,  
za 10.00-16.00 uur

Wereldtuinen Mondo Verde  
Groene Wereld 10, Landgraaf, T (045) 535 01 61
www.wereldtuinenmondoverde.nl
Open apr-nov dagelijks 10.00-18.00 uur

Strijthagermolen  
Strijthagermolenweg 5, Landgraaf, T (045) 535 01 61
Bezichtiging op afspraak

Winselerhof & Luigi’s Trattoria  
Tunnelweg 99, Landgraaf, T (045) 546 43 43
www.chateauhotels.nl
Open ma-vr 12.00-21.00 uur, za-zo 14.00-21.00 uur (Luigi’s)
Prijs tweepersoonskamer vanaf € 82 exclusief ontbijt

Bezoekerscentrum Natuurmonumenten  
Schaapskooiweg 99, Heerlen, T (045) 563 03 55
Open zie www.natuurmonumenten.nl

Pannenkoekenrestaurant Schrieversheide  
Schaapskooiweg 99, Heerlen, T (045) 522 46 93
Open dagelijks vanaf 10.00 uur

eXplorion science center  
Schaapskooiweg 95, Heerlen, T (045) 563 01 01
www.explorion.nl
Open wo-vr, zo 13.00-17.00 uur, vr ook 19.30-22.00 uur


