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MASTERPLAN HEIDENATUURPARK
volop genieten en ontspannen in de natuur

EEn klEurrijk mozaïEk 
van heidelandschappen, duinen, 
vennen, bossen en moerasgebie-
den en spectaculaire groeves met 
bijna Caribisch aandoende zand-
stranden en diepblauwe meren 
– dat is het Heidenatuurpark. 
Een oase van rust van maar liefst 
1.600 ha en een paradijs voor bij-
zondere planten en dieren, te mid-
den van een dichtbevolkt gebied.

De verdere uitbreiding  van de 
natuur in harmonie laten ver-
lopen met de ontplooiing van 
toerisme en recreatie- dat is de 
uitdaging waar de zes omliggen-
de gemeenten van het gebied, 
Kreis Heinsberg en Natuurmo-
numenten nu voor staan bij de 
grensoverschrijdende ontwik-
keling en ontsluiting van het

HEidEnatuurpark



Wat betekent het Masterplan 
voor de gemeente Brunssum?

1.  versterken bestaande natuur
2.  verbinden bestaande natuurgebieden
3.  externe verbindingen van het natuurpark
4.  integreren aangrenzende gebieden
5.  versterken van recreatie en toerisme
6.  verbeteren van de ontsluiting

Zes ontwikkelingslijnen

De Brunssummerheide heeft zich de afgelopen decennia 
van een verrommeld gebied met groeves en vuilstorten 

ontwikkeld tot een waardevol natuurgebied

waar mensen tot uit de verre omtrek van komen 
genieten

In het masterplan is omschreven hoe het Heidena-
tuurpark zich de komende 10 tot 20 jaar kan ont-
wikkelen tot een natuur- en recreatiegebied van 
formaat. De projecten die hiermee samenhangen 
zijn verdeeld over zes ontwikkelingslijnen. Iedere 
partner binnen het Heidenatuurpark staat aan de 
lat voor een aantal projecten. Er zal daarom volop 
samengewerkt moeten worden om het Heidena-
tuurpark tot een succes te laten komen. In de kaart 
en de tabel is ingezoomd op de projecten waar de 
gemeente Brunssum bij betrokken is.

2

3

4

4

4

4

6

6

3



Winst voor natuur en recreatie
Al op korte termijn kan winst geboekt worden 
voor natuur en recreatie door bij de herinrich-
ting van groeves uit te gaan van de principes van 
Verborgen Valleien. De band tussen Brunssum 
en de Brunssummerheide kan worden verbeterd 
door meer aandacht te geven aan de entrees en de 
routing daarheen.

natuurreisorganisaties 

2 Opstellen ontwikkelscenario’s en wervende 
inrichtingsplannen voor inpassing ecologische en 

recreatieve wensen in de tussenzone 
Natuurpark Roode Beek - Teverener Heide

middel Gangelt, Kreis Heinsberg, 
Geilenkirchen, Onderbanken,
Natuurmonumenten, NABU  

3 Opwaarderen recreatieve verbinding naar 
Geleenbeekdal 

kort Prov. Limburg & Heerlen 

 krapsrettuhcS nerergetnI 4

 

middel - lang Onderbanken, Prov. Limburg,
                  Natuurmonumenten 

4 Opzetten strategische alliantie met Nature Wonder 
World Middel - lang Prov. Limburg, ontwikkelaar NWW 

4 Uitruil percelen Golfbaan 
 

Middel Natuurmonumenten, 
           exploitant golfbaan 

iM - troK keeB edooR neziulktnO 4 ddel Natuurmonumenten, Waterschap, 
Prov. Limburg, Parkstad 

4 Verbeteren panorama’s op groeves 

 

kort Prov. Limburg, groeve-exploitanten 

6 Ontwikkelen en inrichten parkway middel allen 

 6 Opwaarderen entree Brunssummerheide 

 

kort Natuurmonumenten 

1 Opstellen gemeenschappelijk beheerplan 
voor de 3 grote natuurgebieden kort allen 

5 Professionaliseren ondernemerschap recreatie en 
toerisme  

Kort allen 

5 Ontwikkelen recreatieve producten  Kort – lang alle partners en 

 6 Ontwikkelen Heidenatuurpark app kort allen 
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Europees Fonds 
voor regionale 
ontwikkeling

De Europese 
Commissie investeert 
in uw toekomst

Wat levert het de gemeente Brunssum zoal op?
• Verrijking van de natuur met veel voor Limburg karakteristieke soorten, wanneer bij herinrichting 

van groeves rekening wordt gehouden met natuurlijke processen, zoals erosie en successie. 
• Grotere belevingswaarde voor de recreant door het zicht op de groeves te verbeteren met 

uitzichtpunten.
• Interessanter woonklimaat door sterkere koppeling van de gemeente aan de Brunssummerheide 
• Meer toeristische bedrijvigheid en grotere economische spin-off.
• Extra mogelijkheden voor Europese financiering van projecten door grensoverschrijdende 

samenwerking.

Het Schutterspark 
Door zijn groene karakter, het mooie beekdal, de 
natuurwaarden en de recreatieve betekenis vormt 
het Schutterspark nu al een waardevol onderdeel 
in de randzone van het Heidenatuurpark. Verder 
herstel is mogelijk door ook het zuidelijke, nog 
overkluisde deel van de Roode Beek tot aan de 
bronnen op de Brunssummerheide te herstellen, 
wat de natuur ten goede komt en ook een nieuwe 
aantrekkelijke recreatieve verbinding mogelijk 
maakt.

Groeve Mourik
Midden in het Heidenatuurpark ligt de diepe nog 
actieve groeve Mourik. Zij grenst aan de mijn-
steenberg van de voormalige mijn Prins Hendrik. 
Mijnsteen wordt gebruikt om de groeve aan te 
vullen. Zoals bij vrijwel alle groeves in en om het 
Heidenatuurpark is het terrein vrijwel onzichtbaar 
voor passanten en nergens toegankelijk. De bijzon-
dere kenmerken van de bodemlagen kunnen hier 
veel meer in beeld worden gebracht door het zicht 
op de groeve te verbeteren met uitzichtpunten en 
door wandelroutes langs de groeve.

Golfbaan Brunssummerheide
Centraal in het Heidenatuurpark ligt een golfbaan, 
een groen gebied dat goed aansluit bij het Heide-
natuurpark. Voor de golfers is het aantrekkelijk om 
te midden van de natuur hun sport te bedrijven 
en voor de natuur is het golfterrein geen onneem-
bare barrière. De holes strekken zich nu over drie 
deelgebieden uit, gescheiden door een deel van de 
heide. Verkend kan worden of door het uitruilen van 
percelen de golfbaan meer een eenheid kan worden, 
en tegelijkertijd de Brunssummerheide kan worden 
uitgebreid en versterkt.

Drie lange termijn projecten uitgelicht
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