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Tijdens deze heuvelachtige wandeling over de prachtige Brunssummerheide over leuke bospaadje en door 
de heide, naar een bijzonder uitkijkpunt met uitzicht in de diepe Sigranogroeve.  U struint over zandpaden 
naar de prachtige plek aan de Roode Beek en dan wandelt u door de bossen naar de mooie vijver 
Koffiepoel. Via voetpaden loopt u terug naar de brasserie met schitterend terras.  Onderweg staan enkele 
zitbanken.   
 

Startpunt: Brasserie de Uitvlucht, Akerstraat 153,  Brunssum.  (Dagelijks open vanaf 10.00 uur). U kunt ook 
eerst ontbijten en dan aan de wandeling beginnen. 
U kunt boven op de parkeerplaats bij de brasserie parkeren. Als deze vol is kunt u beneden parkeren op de 
parkeerplaats. 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

7,11 km  1.45 uur  47 m  69 m 

 
 

1680. BRUNSSUM 7,1 km 
 
1. Vanaf de brasserie of beneden vanaf 
parkeerplaats loopt u dezelfde weg terug omhoog 
zoals u met de auto bent gekomen.  
 

(Vanaf de brasserie kunt u boven ook RD over de 
doodlopende weg lopen. Bij ijzeren hek gaat u door 
het klaphekje en loop verder RD met rechts 
afrastering Resort. U komt dan bij hoofdingang van 
het resort).  
 

Boven bij in- uitgang, verlaat u het park en ga dan 
meteen L. Meteen daarna loopt u RD (fietsroute 
35) over het bos- grindpad. Vlak daarna aan de 
omgekeerde Y-splitsing bij bord 
“Brunssummerheide” gaat u RD.  Boven aan de 
Y-splitsing gaat u R (fr. 35) omlaag. Negeer 
zijpaden. Aan de 3-sprong bij fietsknooppunt 35 
(fkp) gaat u RD/R (fr. 76) de smalle asfaltweg 
omhoog.  Na 400 m gaat u aan de 4-sprong R 
over het smalle mountainbikepaadje, dat bijna 
100 m parallel loopt aan de asfaltweg en dat dan 
rechts omhoog buigt en vlak daarna, bij 
achterkant van woning, naar links buigt.   
 

(U kunt hier ook RD over de smalle asfaltweg blijven 
lopen. Aan de ruime T-splitsing gaat u R. Bij 
afsluitboom en korfschansmuren gaat u L (geel-
rood), het smalle bospad omlaag met rechts de grote 
parkeerplaats. Ga nu verder bij punt 2).  
 

Negeer zijpad rechts.  Bij afsluitboom, waterpunt 
van WML  en korfschansmuren steekt u de 
asfaltweg over en loopt u RD het smalle bospad 
omlaag, met rechts de grote parkeerplaats 
(Schaapskooiweg). Negeer zijpaadjes.     
 

2.   Aan het einde van de parkeerplaats gaat u aan 
de 3-sprong bij infobord en hoge korfschansmuur 
RD (geel-groen), over het verharde bospad. 
Negeer zijpaadjes links. Aan de asfaltweg gaat u  
R (geel-groen), met rechts het smalle paadje.   
Voorbij picknickbank gaat u aan de 4-sprong bij 
fkp 76 en infoborden RD over de smalle 
asfaltweg/fietspad met rechts de parkeerplaats 
(Kampheideweg) en negeer meteen (gras)paadje 
links. Aan het einde van de parkeerplaats gaat u L 
de bosweg omhoog.  Negeer zijpaden.  Boven 
aan de 4-sprong gaat u RD over de zandvlakte 
omlaag. Beneden aan de 4-sprong gaat u RD 
omhoog. Negeer zijpad rechts omlaag. Meteen 
daarna, boven aan de 3-sprong, gaat u RD het 

brede zandpad omlaag.  
   
3.   Beneden aan de ruime 5-sprong neemt u het 
tweede pad schuin L tussen de heide door 
omhoog.  Aan de 4-sprong gaat u RD verder 
omhoog. Negeer zijpaadjes. Aan de 7-sprong  
neemt u het tweede pad L omhoog richting 
zitbank.  Boven aan de 4-sprong bij zitbank, een 
genietplekje,  gaat u R (groen) het brede zandpad 
omlaag.  
 

(Hier bij zitbank heeft u mooi uitzicht o.a. op de  41 m 
hoge watertoren in de wijk Vrieheide en de Gerardus 
Majellakerk (1936)  in Heksenberg. Bij helder weer 
ziet u in de verte de watertoren en kerk in 
Schimmert).  
 

Negeer zijpaden en beneden loopt u RD (groen) 
de bosweg omhoog.  Aan de 4-sprong gaat u RD 
(groen).  Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u 
scherp R en ga dan meteen L en u komt bij een 
boomzitbank, waar u mooi uitzicht heeft op de 
diepe zilverzandgroeve Sigrano, een bijzondere 
plek.   
 

(Met dit zilverstrand, dat circa 18 miljoen jaren 
geleden is ontstaan, wordt een groot aantal 
producten vervaardigd, zoals hoogwaardig glas, 
papier, verven keramiek, schuurmiddelen, sierstenen 
enz. enz.. Door de grote behoefte aan zilverzand 
wordt de bestaande groeve tot 2035 uitgebreid in de 
richting van de mijnsteenberg van de voormalige 
steenkolenmijn Oranje Nassau IV. Een jaar na de 
sluiting moet de oude zilverzandgroeve zijn 
omgevormd tot natuurgebied dat geschikt is voor 
recreatie en toerisme). 
 

Bij de boomzitbank gaat u L vlak langs de  
afrastering van de zilverzandgroeve.  100 m 
verder gaat u over het links gelegen smalle pad 
lopen.   
 

4. Bij de hoek van de afrastering van de groeve 
steekt u de smalle asfaltweg over en loopt u RD 
(groen) over de bosweg. Negeer zijpaadjes. 150 m 
verder gaat u aan de Y-splitsing L het grind- 
bospad omhoog. (U verlaat groen). Aan de  
T-splitsing gaat u L omhoog. Meteen daarna, aan 
de 4-sprong gaat u RD naar de zitbank, een 
genietplekje, waar u prachtig uitzicht heeft over 
de heide.  
 

http://www.deuitvlucht.nl/
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Bij de zitbank gaat u R (groen) over het brede 
zandpad, met rechts een heuvel. Negeer 
zijpaadjes rechts.  
Let op! Na  200 m, na wandelmarkeringspaaltje en 
voor volgende wandelmarkeringspaaltje, gaat u 
aan de 4-sprong, bij links gelegen kale 
boomstammen /takken, L omhoog en loop dan 
meteen RD het smalle holle zandpaadje steil 
omlaag. Beneden aan de 5-sprong bij platte kei 
gaat u R en meteen daarna aan de omgekeerde  
Y-splitsing gaat u R over het brede bospad. Aan 
de 4-sprong gaat u RD omlaag (groen).    
 

5. Beneden, aan de ruime 3-sprong, gaat u RD 
omhoog.  Boven aan de T-splitsing gaat u R.  Na 
bijna 400 m gaat u aan de volgende T-splitsing R 
en meteen daarna gaat R over het paadje met 
rechts afrastering van het Moerasgebied 
Brunsummerheide. Loop dan RD over de brede 
zandweg/zandvlaktes.  Na 200 m gaat u aan de  
4-sprong, bij zitbank en afvalbak, RD over het 
brede zandpad en u passeert de volgende 
afvalbak. (Rechts ziet u de Roode Beek, die hier in 
het moerasgebied ontspringt).  Negeer zijpaden. Na 
100 m gaat u, aan de bosrand, aan de T-splitsing 
L over het bospad. Aan de 4-sprong, met boom in 
het midden, gaat u RD (rood/ruiterroute) met links 
op afstand een grote zandvlakte. Meteen daarna 
gaat u aan de Y-splitsing L omhoog. Aan de  
4-sprong, bij kleine zandvlakte, gaat u RD met 
rechts de bosrand en loop dan RD het brede 
(grind)pad tussen de witte berken door omlaag.  
(U verlaat rood/ruiterroute), Negeer smal zijpad 
links.  Aan de 4-sprong bij zitbank gaat u R 
(groen/blauw) over de licht dalende grindweg   
Aan de 5-sprong loopt u RD het smalle zandpad 
omlaag.   
 

6. Meteen daarna aan de 4-sprong bij zitbank gaat 
u RD.   
 

(Als u hier L gaat, komt u meteen bij het mooie 
strandje van visvijver de Koffiepoel.  De vijver is een 
overblijfsel van de voormalige 140 ha. grote 
bruinkoolgroeve Energie (dagbouw) waar op het 
hoogtepunt van de exploitatie tussen 1917 en 1924 
2000 arbeiders werkten). 
 

Meteen daarna, aan de Y-splitsing, gaat u L over 
het smalle paadje, vlak langs de vijver.  Na 250 m 

aan de T-splitsing, einde vijver, gaat u L over het 
bospaadje met links de vijver.  Vlak daarna gaat u 
L over de asfaltweg en na 10 m, vlak voor grote 
parkeerplaats bij de visvijver, gaat u R en ga dan 
meteen R het paadje omhoog.  Boven aan de  
T-splitsing, waar u voor u de hoge Afcent 
communicatietoren ziet,  gaat u L over het 
zandpad.  Negeer zijpaadjes.  Aan de 4-sprong 
met mountainbikeroute gaat u RD en volg het pad 
dat naar rechts buigt. Negeer zijpaadjes. Ruim 
100 m verder, waar de mountainbike route naar 
rechts buigt, gaat u RD over het brede zandpad. 
Aan de T-splitsing, bij hol zandpaadje, gaat u L 
omlaag. Meteen daarna gaat u beneden aan de  
T-splitsing, voor het sportcomplex van S.V. 
Langeberg, R over het brede pad, dat meteen 
naar links buigt en een asfaltweg wordt met 
rechts beneden het natuurgebiedje van I.V.N. 
Heemtuin “In de struiken”. 150 m verder passeert 
u links de ingang van het sportcomplex.     
 

7. Aan de 3-sprong, bij slagboom en ingang van 
I.V.N. Heemtuin “In de struiken”, gaat u RD/L. 
Vlak daarna, op de hoek van de afrastering van 
het sportcomplex, gaat u R (blauw/ruiterroute) het 
brede bospad omhoog. Negeer zijpaden en blijf 
boven RD (blauw/ruiterroute) het bospad volgen 
met na 200 m links afrastering van bungalowpark. 
Na bijna 400 m, vlak voor de doorgaande weg, 
gaat u aan de 3-sprong L (blauw/rr) met links nog 
steeds de afrastering. Vlak daarna aan de 
doorgaande weg, bij mooi smeed ijzeren 
wegkruis, gaat u L. Meteen daarna, bij de 
hoofdingang van het park, loopt u RD en meteen 
daarna bij twee brievenbussen gaat u L over de 
doodlopende smalle asfaltweg, met links 
beneden de parkeerplaats en speeltuin. Via 
klaphek, bij  ijzeren hek, loopt u RD en dan komt 
u bij brasserie De Uitvlucht, de sponsor van deze 
wandeling, waar u binnen in het mooie houten 
chalet of op het terras nog iets kunt eten  of 
drinken. Vanaf het terras heeft u prachtig uitzicht 
op het park/vijver.   
 
(Het natuurbad, dat uitgegraven is, ligt op de plek van 
het voormalig openluchtzwembad de Zeekoelen).  
 

 
Auteur: Jos Wlazlo 
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 
verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   

 
 


