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Tijdens deze gemakkelijke en afwisselende wandeling, wandelt u de eerste lus door het natuurgebied 
Heidserpark, via mooie paden langs prachtige vijvers, bosranden en grasvelden.  De tweede lus gaat over 
zanderige paden door de prachtige Brunssummerheide naar de Roode Beek en de mooi gelegen vijver 
Koffiepoel. Via verrassende paadjes komt u weer bij de brasserie met mooi terras. Neem zelf proviand mee 
voor onderweg, er staan enkele zitbanken.  U kunt kiezen uit 3 afstanden.  
 

Startpunt: Brasserie de Uitvlucht, Akerstraat 153,  Brunssum.  (Dagelijks open vanaf 10.00 uur). 
U kunt boven op de parkeerplaats bij de brasserie parkeren. Als deze vol is kunt u beneden parkeren op de 
parkeerplaats. 
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,01 km  2.30 uur  46 m  100 m 

 
 

847. BRUNSSUM 10 km – 8 km – 6,5 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 blijven 
lopen. Bij ijzeren hek gaat u door het hekje en loop 
RD met rechts afrastering Resort. U komt dan bij 
hoofdingang van het resort).  
 

Ga boven door het grote hek/hoofdingang en ga 
meteen R over het trottoir. Steek dan bij wegkruis 
via zebrapad de doorgaande weg over en loop bij 
bushuisje RD. Steek vervolgens de Akerstraat 
over en loop RD (Brederostraat). Negeer smalle 
bosweg links. Meteen daarna, waar de weg flauw 
rechts steil omhoog buigt, gaat u, bij afvalbak, L 
over de verharde bosweg. (U loopt nu het 
natuurgebied Heidserpark binnen). Voorbij rood-wit 
paaltje en voor infobord, gaat u L het bospad 
omlaag. Negeer zijpaadjes. Beneden aan de  
T-splitsing gaat u L over het verharde pad.  Aan 
de 3-sprong gaat u R het grindpad omlaag.  
Beneden aan de 4-sprong, bij treurwilg, gaat u R 
de smalle asfaltweg omlaag.  
 

(Degene die 6,5 km loopt, gaat hier L de smalle 
asfaltweg omhoog. Ga nu verder bij **** in  punt 5).   
 

U neemt het eerste grindpad  R met links de grote 
visvijver Weggebekker.  Boven aan de 3-sprong 
gaat u L omlaag verder langs de visvijver.   
 

2. Aan het “einde” van de vijver gaat u aan de  
3-sprong R de brede trap omhoog. Boven gaat u 
L het verharde pad omhoog. Negeer zijpaadjes. 
Aan de 4-sprong, met boom in het midden, gaat u 
R over het brede pad. Aan de volgende 4-sprong 
gaat u RD. Meteen daarna, aan alweer een  
4-sprong, gaat u L. Na 30 m loopt u RD over het 
graspad met links een groot grasveld. Steek bij 

verkeersdrempel de voorrangsweg over en ga RD 
over het fietspad.  
(Degene die 8 km loopt, gaat hier L omlaag. Ga dan  
verder bij **** in punt 4).  
 

Let op! Na 5 m, meteen na rode afvalbak, gaat u  
R het smalle bospaadje omhoog (Het pad is soms 
moeilijk te zien).  Aan T-splitsing gaat u L. Aan de 
smalle asfaltweg/fietspad, waar u net even over 
heeft gelopen, gaat u R. Waar het fietspad naar 
rechts buigt, negeert u zijpad links. Let op!  
Na 10 m gaat u  R over het gras- bospaadje. Even 
verder verlaat u het bos en steekt u R/RD het 
grasveld over. Vlak aan de bosrand, gaat u L over 
het pad, over hetzelfde grasveld.   
 

3.  Aan het fietspad gaat u L. Negeer meteen 
zijpad rechts. Let op! Na 50 m gaat u R  over het 
bospaadje.  (Even verder ziet u rechts, afhankelijk 
van de begroeiing, tussen de bomen een grote 
vijver). Boven aan de T-splitsing gaat u L over het 
graspad.  
 

(Als u hier R gaat, dan heeft u mooi uitzicht op de 
grote vijver. Deze deed vroeger dienst als slikvijver 
(water met kolengruis) van de staatsmijn Emma).  
 

Neem nu het eerste bospaadje R, dat later een 
breder pad wordt. Negeer zijpaadjes rechts 
richting vijver. Aan het einde van de vijver, bij 
zitbank, gaat u L over het pad. Meteen daarna 
gaat u aan de T-splitsing R over het verharde pad.  
Steek de smalle asfaltweg over en loop RD over 
het verharde pad.  Negeer zijpad links naar smalle 
asfaltweg en loop RD omlaag. Vlak daarna, waar 
de verharde weg naar rechts buigt, gaat u L over 
het graspad met links een greppel en rechts de 
bosrand.  Vlak daarna aan de 4-sprong loopt u  
RD richting zitbank. Aan de T-splitsing gaat u L 
over het verharde pad.  

http://www.deuitvlucht.nl/
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Negeer smalle graspad rechts. Aan de volgende 
3-sprong, met smal graspaadje, gaat u R. Meteen 
daarna, gaat u aan de kruising RD, over het 
verharde pad.  
Aan de volgende kruising RD over het verharde 
pad, met links een kuil. Volg het pad RD omhoog.  
 

4. Aan de 4-sprong bij zitbank gaat u R het 
(gras)paadje omhoog over het grasveld.   
(Dus niet verder rechtdoor over het grindpad!). 
Boven aan het fietspad gaat u R omlaag. Aan de  
T-splitsing gaat u L over het fietspad. Aan de 
verkeersdrempel, aan de voorrangsweg, gaat u 
nu R omlaag **** en u loopt de wijk Heerlerheide 
binnen. Negeer zijweg rechts (van Galenstraat). 
Tegenover huisnr. 165 gaat u L, tussen twee 
keien door, over het pad.  Neem nu het eerste 
asfaltpad R. Meteen voorbij kikkerpoel gaat u  L 
over het graspad met links van u de kikkerpoel 
met meestal kwakende kikkers. Aan het asfaltpad 
gaat u L omhoog. Waar het asfaltpad naar rechts 
buigt, gaat u RD over het grindpaadje. (Dus niet 
het graspad). Aan de T-splitsing gaat u R.  Aan de 
kruising loopt u RD over het brede asfaltpad.  
Aan de 3-sprong bij bebouwde kom gaat u scherp 
L over het asfaltpad.  Aan de volgende 3-sprong 
gaat u RD. Negeer zijpaadje links.  
 

5. Aan de 4-sprong gaat u L de stenen trap 
omlaag en u komt beneden bij het 
openluchttheater Heerlerheide. Aan de  grote 
visvijver “De Weggebekker” en zitbank gaat u R 
over de smalle asfaltweg. (Een prima pauzeplekje 
na 4,6 km).  Negeer grindpad links. Meteen daarna  
aan de 4-sprong gaat u RD omhoog.  **** Aan de 
3-sprong gaat u L omhoog.  Aan de Y-splitsing 
voorbij zitbank gaat u R de asfaltweg verder 
omhoog.  Negeer in de afdaling zijpad links en 
loop even verder RD over het paadje. Bij  
huisnr. 106. steekt u  de weg over en ga L.  
 

(U loopt nu 450 m door de bebouwde kom, om van 
het natuurgebied Heidserpark naar het natuurgebied 
Brunsummerheide te gaan).   
 

Neem nu de eerste weg R (Gaardstraat). Aan de  
3-sprong gaat u RD omhoog. Boven aan de 
kruising met voorrangsweg gaat u L langs huisnr. 
155.  Aan de voorrangsweg bij bussluis gaat u R. 
Vlak daarna gaat u tegenover huisnr. 219 L 
(Schaapskooiweg) de asfaltweg omhoog. Loop 
RD langs de parkeerplaatsen en RD langs de 
slagboom en u bent in het natuurgebied 
Brunsummerheide.   
 
6. Na circa 50 m gaat u aan de 3-sprong bij 
liggende “bultboom” (zie infobordje) L (blauw) 
over de smalle asfaltweg/fietspad met rechts het 
“huttenbos”. Na 30 m gaat u bij bordje 
“Brunssummerheide” R (oranje) over het 
verharde bospad. Aan de 3-sprong gaat u R 
(oranje).  Aan de volgende 3-sprong, met rechts 
een dierentotempaal, gaat u L 
(oranje/groen/blauw) omlaag. Negeer zijpad 
rechts. Aan de 3-sprong gaat u L  
(lichtgroen/donkergroen/blauw) verder omlaag.  

Beneden aan de 4-sprong bij 
wandelmarkeringspaal gaat u L het zandpaadje 
omlaag en ga dan meteen rechts en loop verder 
RD over het pad, met even verder links van u een 
ven.  Negeer bij ven zijpad rechts omhoog. (Boven 
staat een zitbank). Loop verder RD langs het ven. 
Aan de 4-sprong loopt u RD over het zandpaadje.  
 

(Links ziet u vakantiebungalows van het Resort 
Brunssummerheide).   
 

Bij kleine “zandvlakte” loopt u RD. Aan de 
bosrand gaat u R het smalle asfaltpad/fietspad 
omhoog.  Waar het asfaltpad bij infobordje naar 
links buigt, loopt u RD (blauw), langs zitbank, het 
zandpad omhoog. Neem nu het eerste pad R 
(blauw).  
 

7. Aan de 4-sprong gaat u L 
(lichtgroen/donkergroen) het brede zandpad 
omlaag. Negeer zijpaden. Aan de 4-sprong met 
zandpaden gaat u RD (lichtgroen/donkergroen). 
Let op! Aan de zeer ruime 7-sprong, circa 50 m 
voor grote zandvlakte, gaat u schuin R (het derde 
zandpad van rechts) over het zandpad met meteen 
links van u  2 berkenbomen en rechts van u een 
wandelmarkeringspaal. (U verlaat hier de 
lichtgroene/donkergroene route). Meteen daarna 
gaat u aan de kruising RD. Loop RD, negeer 
zijpaadje rechts en aan de ruime 4-sprong, bij 
zandvlakte, gaat u RD. Let op! Aan de 
omgekeerde Y-splitsing gaat u L, met links enkele 
afgezaagde bomen. Negeer zijpaden links (U loopt 
nu parallel aan de links gelegen grote zandvlakte). 
Steek beneden de kleine zandvlakte RD over en 
ga dan voor de afrastering L over het pad, dat u 
even verder RD volgt parallel aan de rechts 
staande afrastering richting de Roode Beek.  
Let op ! 30 m voor bruggetje over de Roode Beek 
gaat u scherp L over het brede zandpad.   
 
(U steekt dus niet het bruggetje over. Hier en aan de 
andere kant van het bruggetje is een leuke plek voor 
kinderen, die bij warm weer kunnen pootje baden in 
de Roode Beek).  
 

Hier, in het rechts gelegen beschermd natuurgebied 
ontspringt de Roode Beek, een zijbeek van de 
Geleenbeek). 
 

Meteen daarna aan de 4-sprong bij zitbank  gaat u 
R. (U loopt dus evenwijdig aan de rechtsgelegen 
beek en links passeert u een afvalbak).  Loop nu RD 
tot aan de bosrand en ga hier L over het zandpad, 
dat het bos ingaat. Aan de 3-sprong bij rode 
markeringspaal gaat u L het brede (bos)zandpad 
omhoog. Aan de 3-sprong gaat u RD (rood) langs 
de bosrand en houd rechts aan. (U verlaat hier 
rode route). Loop nu RD over het pad gelegen 
tussen berkenbomen. Aan de 4-sprong, bij 
zitbank en infobordje, gaat u R (groen/blauw) 
over het grindpad. 
    
8. Na 200 m gaat u aan de ongelijke 4-sprong RD 
het zandpad omlaag. (U verlaat groen/blauw).   
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Na 25 m gaat u aan de 4-sprong, met rechts een 
zitbank, L naar het uitkijkpunt, waar u mooi 
uitzicht heeft op de Koffiepoel een (vis)vijver  
met, in de zomer, lisdodde (gele bloem) en 
waterlelies (witte bloem).  
 

(Deze visvijver genaamd Koffiepoel 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). 
 
Loop terug naar de 4-sprong voor de zitbank, ga 
L en ga dan meteen aan de 3-sprong L over het 
smalle bospaadje. Volg nu geruime tijd het leuke 
paadje vlak langs de vijver. Na 250 m, bijna einde 
vijver, gaat u RD over het smalle begroeide 
bospaadje. 20 m verder gaat u aan de T-splitsing 
L met links de vijver.  Aan de asfaltweg gaat u L 
(blauw) met rechts de parkeerplaats en met links 
mooie doorkijkjes op de visvijver.   
 
 

Loop bij afsluitboom en verbodsbord RD 
(blauw/fietsroute 35) over het smalle asfaltpad.  
Na 50 m gaat u aan de  4-sprong R (blauw) het 
grindpad omhoog. (Hier ziet u rechts de 
communicatietoren van de Afcent).  
Aan de Y-splitsing  gaat u L over 2 houten balkjes 
(niet goed te zien!). Vlak daarna, aan de  
T-splitsing bij zitbank, gaat u R en volg het pad 
dat even verder links omhoog buigt. (U verlaat hier 
de blauwe route).  
 

(Boven heeft u rechts uitzicht op een voormalige 
slikvijver, die men met grind van de voormalige 
steenberg van de mijn Prins Hendrik is aan het 
volstorten (mei 2015). Na de beëindiging van de 
werkzaamheden zal in dit gebied de Roode Beek 
stromen).  
 

Negeer zijpaden en loop RD met rechts beneden 
van u het sportcomplex van S.V. Langeberg.  
Boven aan de 3-sprong gaat u R omlaag verder 
langs het beneden gelegen sportcomplex.  

Negeer zijpaden links. Beneden, loopt u RD 
verder langs het sportcomplex. 
 

9. Bij de parkeerplaats van het sportcomplex gaat 
u RD. Voor het vakantiebungalowpark gaat u R 
over de asfaltweg. Aan het einde van de 
afrastering en aan het einde van het voetbalveld 
met kunstgras gaat u L (blauw) het steile zandpad 
omhoog.  Volg boven RD (blauw) het pad. Let op! 
Na 10 m gaat u  L over het smalle bospaadje met 
links van u de hoge afrastering. (U loopt dus niet 
verder omhoog). Negeer zijpaden rechts.  
 

(Even verder ziet u links boven al de brasserie met 
het mooie terras).  
 

Het pad buigt rechts omhoog, Aan de T-splitsing 
gaat u L (blauw) over het brede bospad. Negeer 
zijpad rechts en volg het pad RD (blauw).  Negeer 
hek links, dat soms open staat. Neem nu het 
eerste pad L (blauw) langs de afrastering. (Dit is 
10 m voor doorgaande weg). Bij rotonde en 
wegkruis gaat u L. Meteen daarna gaat u L 
omlaag en u loopt weer het Resort 
Brunssummerheide binnen.  
 

(U kunt hier ook rechts van het toegangshek bij twee 
brievenbussen L over de doodlopende asfaltweg 
gaan met links afrastering bungalowpark. (U hoeft 
dan niet omlaag en omhoog te lopen). Bij ijzeren hek 
gaat u door het hekje en even verder komt u links bij 
de brasserie).  
 

Loop beneden, bij speeltuintje en natuurbad de 
Zeekoelen, de asfaltweg omhoog en u komt na 
bijna 200 m weer bij de brasserie  De Uitvlucht, de 
sponsor van deze wandeling, waar u binnen in de 
mooie zaak of op het prachtig achter gelegen 
terras nog iets kunt eten of drinken. Op het 
achterterras heeft u mooi uitzicht op de luxe 
chalets van het Resort Brunssummerheide. Er is 
een uitgebreide ontbijt-lunch-diner kaart. Probeer 
eens de baguette De Uitvlucht. U kunt de 
wandeling natuurlijk ook beginnen met een 
ontbijt. 
  

   
 

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.   

 
 


