1055. BRUNSSUM 13 km – 6,7 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Een avontuurlijke wandeling met veel leuke bos- en heidepaadjes, beekjes, parken en mooie vijvers.
Tijdens deze heuvelachtige wandeling wandelt u meteen door het mooie Vijverpark langs vijvers. Dan loopt
u door een voormalige mijnwerkerswijkje. U loopt in het Schutterspark weer langs mooie vijvers en dan
volgt u een prachtig pad over een mijnsteenberg. Via bossen komt u op de Brunssummerheide aan de
Roode Beek, een prachtig plekje om te pauzeren. U struint geruime tijd over de heide en dan loopt u door
de bossen naar de prachtig gelegen vijver genaamd Koffiepoel. Via de mooie vallei van de Roode Beek
komt u weer in het Schutterspark. Dan loopt u weer even door het woonwijkje. Als laatste wandelt u weer
door het mooie Vijverpark. Neem voor onderweg zelf proviand mee. Er zijn genoeg mooie plekjes. Aan het
eind is een ruim terras. In punt 3 passeert u lunchcafé triade 44 voor een pauze. U kunt de route inkorten
tot 6,7 km wat ook een leuk rondje is.

blz 2 van 4
Startpunt: Grand Café Brikkeoave, Lindeplein 7-8, Brunssum. Tel:045-5256868. Geopend: dinsdag t/m
zaterdag vanaf 10.00 uur, zondag vanaf 12.00 uur.
U kunt gratis parkeren op de grote parkeerplaats Raadhuisstraat, navigatie: Koutenveld 6 Brunssum. Let op dat u
van maandag t/m vrijdag niet in de blauwe vakken parkeert!
U kunt ook starten bij de parkeerplaats bij manege Brunssummerheide, Ouverbergstraat 2, Brunssum. U
kunt dan na 9 km pauzeren bij Grand Café Brikkeoave. U start dan in punt 3.
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1055. BRUNSSUM 13 km – 6,7 km
Start parkeerplaats Koutenveld. Vanaf de
parkeerplaats loopt u naar het kunstwerk
“Folkloriade fontein” Loop dan aan de kruising
RD (Raadhuisstraat) de doorgaande weg omhoog
met meteen rechts van u het gebouw van Weller.
Negeer zijweg rechts (Hokkelenbergstraat)
omhoog. Aan de 5-sprong bij ANWB-wegwijzer,
kunstwerk (fontein/lampionplant) en het mooie
rijksmonumentale oude raadhuis (1919-1921) gaat
u RD (Lindeplein) met links van u het
gemeentehuis met op het dak een carillon in
kubusvorm met 38 klokken. (U neemt dus de
tweede weg rechts). Na 100 m komt u bij Grand
Café Brikkeoave.
1. Met uw rug naar het Grand Café steekt u de
doorgaande weg over en loopt u bij fontein RD.
Loop dan RD de brede trappen omlaag. Beneden
voor de vijver gaat u L over het grindpad door het
Vijverpark met links van u het gemeentehuis.
Negeer zijpaden links. Aan de 3-sprong bij houten
brug gaat u L. Meteen daarna aan de T-splitsing
voor kunstwerk “Adam en Eva“ gaat u L. Vlak
daarna aan de 3-sprong gaat u R omhoog en u
passeert rechts 2 zitbanken. Negeer zijpad links.
Meteen daarna gaat u aan de kruising RD de
asfaltweg/voetpad omlaag. Aan de volgende
kruising gaat u RD langs de vijver met het vele
kroos. Negeer meteen zijpad rechts. Aan de
kruising, gaat u L omhoog en u verlaat het park.
Aan de asfaltweg gaat u R omhoog langs huisnr.
104. Boven aan de voorrangsweg gaat u R. Vlak
daarna steekt u bij verkeerslichten via de
oversteekplaats L de doorgaande weg over en
loop RD omhoog. Neem nu meteen voorbij
steenkolenwagentje en bij verbodsbord de
tweede weg L (Brunahildestraat) omhoog.
Negeer zijwegen.
(U loopt hier door de voormalige mijnwerkersbuurt
(kolonie/beschermd dorpsgezicht) Schuttersveld, die
in 1920 speciaal voor de mijnwerkers is gebouwd. De

mijnwerkerswoningen hadden meestal een grote
achtertuin (moestuin)).
2. Steek beneden bij huisnr. 101 de doorgaande
weg over en loop RD (groen) over het bospaadje,
dat meteen naar rechts buigt. U loopt nu door het
Schutterspark, het oudste volkspark van Limburg
(1920). Negeer 2 zijpaadjes rechts. Op de hoek
van de afrastering gaat u L (groen) omlaag met
links de afrastering van de grote speeltuin. Aan
de 3-sprong gaat u R met links van u een
treinspoortje. Negeer zijpaden. Aan de T-splitsing
gaat u L omlaag met rechts afrastering van
dierenparkje. Aan de 4-sprong bij wegwijzer gaat
u RD (groen/oranje/blauw) de asfaltweg omlaag,
die vlak daarna bij de 3 pompgebouwen rechts
omlaag buigt.
(Vlak daarna in de bocht passeert u links de drie
voormalige pompgebouwen van de Staatsmijn
Hendrik. Deze pompgebouwen dienden om het
grondwater dat bij diverse pompputten werd
opgepompt te zuiveren. Daarna werd het gepompt
naar de watertoren, die toen op het terrein van de
Staatsmijn Hendrik stond. Vanuit deze toren werd het
drinkwater naar het waterleiding netwerk geleid en
het werd gebruikt in de steenkolenwasserij. Zie
infobord.
In een woning (gezin met elf kinderen) bij deze
pompgebouwen zijn in 1943/1944 tientallen Joodse
kinderen ondergedoken. Zie infobord).
Negeer beneden zijpad links en via brug steekt u
de Roode Beek over. Meteen na de brug gaat u
aan de 3-sprong L omhoog met rechts de
recreatievijver.
(Dit is de oude slikvijver van de Staatsmijn Hendrik..
Een slikvijver is een bezinkingsvijver, waarin het
afvalwater (kolengruis) van de kolenwasserij werd
gedumpt. Dit slib bezonk in de vijvers. De resten van
steenkool in de slik werden als “schlam” (sjláám)
weer verder benut.

Het water dat overbleef werd op de Roode Beek
geloosd, die hierbij natuurlijk langzaam maar zeker
pikzwart kleurde).
Aan de 3-sprong gaat u RD/R (geel/verschoten
oranje) verder langs de vijver
(Meteen links ziet u links (grashelling) de plek waar
ooit de eerste skihelling van Nederland was).
Negeer klinkerpad/trappenpad links. Aan het eind
van de vijver, waar de asfaltweg naar rechts buigt
en bij dikke boomstammenpoort (ingang
natuurspeeltuin), gaat u RD (oranje) over het
smalle licht stijgende asfaltpad langs de
volgende vijver.
3. Aan het eind van de vijver gaat u beneden vlak
vóór houten brug L over het pad en loop onder
het viaduct door met rechts beneden de Roode
Beek. Loop nu via het grindpad, met rechts
afrastering, de voormalige mijnsteenberg van de
staatsmijnen Prins Hendrik en Emma omhoog
Boven op de mijnsteenberg heeft u rechts mooi
uitzicht over de Brunssummerheide. Volg nu RD
het paadje vlak langs de steile rand.
(Deze berg ontstond door het storten van steenafval
van de staatsmijnen Prins Hendrik (1915-1963)
Brunssum en de staatsmijn Emma (1911-1973)
Treebeek. In 1963 gingen de mijnen samen, die
sinds 1956 ondergronds met elkaar verbonden
waren).
Een eind verder, waar de links staande
afrastering naar links buigt, loopt u via het
zigzaggend pad de mijnsteenberg omlaag. Steek
beneden de doorgaande weg over (rechts ligt
lunchcafé Triade44, een fijne pauzeplek) en ga L
over
de
asfaltweg
langs
het
Generaal
Eisenhouwer hotel (huisnr. 101).
(Degene die 6,7 km loopt, gaat hier R. Ga dan verder
bij punt 8).
Neem nu de eerste doodlopende weg R
(Ouverbergstraat). Negeer zijpaadjes. Voorbij de
parkeerplaats volgt u RD (groen) de verharde
weg. Bij afsluitboom gaat u RD en u loopt de
Brussummerheide op. Negeer zijpaden. Aan de
kruising bij zitbank gaat u RD (groen/rood) over
de onverharde bosweg. Negeer zijpaden links en
loop RD met een eindje verder rechts van u
moerasgebied waardoor de Roode Beek stroomt,
die hier op de Brunssummerheide ontspringt. Bij
zitbanken komt u aan de Roode Beek, een mooie
pauzeplek na 5,3 km. Loop hier RD (rood). Aan de
T-splitsing steekt u R via het bruggetje de beek
over.
4. Na 50 m gaat u aan de kruising bij zitbank RD
het brede zandpad omhoog. Steek meteen daarna
boven RD de grote zandvlakte over. Bij heuveltje
(einde brede zandvlakte) loopt u RD over het
zandpad met links van u het heuveltje. Aan de 6 sprong/veel sprong bij wandelmarkeringspaal en
links 2 berken gaat u R (blauw/groen). Meteen
daarna (3 m) gaat u L het smalle steile zandpad

blz 3 van 4
omhoog. Boven gaat u na 10 m aan de kruising
van paadjes (soms slecht te zien) RD het smalle
pad omhoog. Boven volgt u het zandpaadje over
de heuvelrug. Negeer zijpaadje rechts. Meteen
daarna voorbij heuvel met afgezaagde bomen
gaat u R het brede zandpad omlaag. Bijna
beneden gaat u aan de 3-sprong L (blauw). Aan
de kruising gaat u R (groen/blauw) over de
grindweg.
Na circa 150 m gaat u bij
wandelmarkeringspaal schuin R het zandpad
omlaag. (U verlaat hier de wandelmarkeringen). Na
40 m gaat u aan de 3-sprong met hoge struik in
het midden L. Negeer zijpaadjes. Na 300 m gaat u
bij het omhoog lopen aan de kruising bij heuvel R
het brede zandpad omlaag met voor u een chalet
van bungalowpark. Meteen daarna gaat u R het
smalle asfaltpad/fietspad omlaag.
5. Let op! Voorbij fietsmarkeringspaaltje (fr. 74)
en waar het asfaltpad naar rechts buigt, gaat u
scherp L over het zandpaadje. Negeer meteen
zijpad rechts omhoog en loop RD met rechts van
u afrastering van vakantiebungalowpark. Vlak
daarna gaat u aan de Y-splitsing L het bospad
langs de oranje/blauwe paal omhoog. (Rechts ziet
u hier een hekje in de afrastering). Aan de 5-sprong
gaat u RD (paaltje MB 12) het “wortelige” pad
omhoog. (Rechts ziet u hier grote houten chalets).
Boven aan de T-splitsing, met 2 bomen in het
midden, gaat u L (MB 11). Meteen daarna buigt
het pad naar rechts (MB 10). Negeer zijpad links
omlaag. Aan de T-splitsing bij paaltje MB 8 gaat u
R. Negeer zijpaadjes en volg RD (even verder
blauwe markering van ruiterpad) het bospad.
Aan de bosrand en de rand van Brunssum gaat u
aan de Y-splitsing R (blauw). Negeer bij rotonde
smal asfaltpad rechts en meteen daarna
inrit/ingang rechts omlaag naar vakantiepark
Resort Brunssummerheide. Meteen daarna gaat u
voorbij wegkruis R (blauw) over het pad met
rechts de afrastering van het resort. Aan de Tsplitsing voor hoge muur gaat u R (blauw).
Boven aan de 3-sprong gaat u RD (blauw) verder
langs de afrastering van het resort. Aan de
ongelijke 4-sprong gaat u RD (blauw) omlaag.
Beneden gaat u voor het voetbalveld van S.V.
Langeberg R over de asfaltweg. Aan de
parkeerplaats loopt u RD met rechts weer het
vakantiebungalowpark.
6. Aan het einde van de asfaltweg, circa 10 m.
vóór afsluitboom en bij breed toegangshek
(achter ingang resort) gaat u L over de grote
beklinkerde parkeerplaats en loop dan rechts van
de gsm mast RD over het bospaadje met links
van u het sportcomplex (soms slecht te zien). Een
eind verder wordt het pad een stijgend pad. Aan
de 3-sprong bij MB paaltje 21 gaat u RD verder
omhoog met links beneden het sportcomplex. Bij
MB paaltje 22 buigt het paadje naar rechts. Boven
aan de 3-sprong bij MB paaltje 23 gaat u L. Aan
de T-splitsing gaat u R met links beneden weer
het sportcomplex. Negeer meteen
zijpaadje
rechts. Aan de 4-sprong aan de bosrand gaat u L
het steile zandpaadje omlaag.

(Dit is 10 m voor MB paaltje 25). Beneden aan de Tsplitsing gaat u R (blauw) over het zandpad.
(Links ziet u hier de
communicatietoren).

JFC HQ Brunssum (Afcent)

Negeer zijpaden en volg het pad RD. Beneden bij
MB
paaltje
28
gaat
u
R
over
het
asfaltpad/fietspad. Bijna 50 m verder gaat u L
over het bospad en even verder loopt u tussen 2
vijvers van de Koffiepoel door. Meteen na de
vijver gaat u R het bospaadje omhoog. Vlak
daarna gaat u boven aan de 3-sprong, met boom
in het midden, R over het bospad dat naar links
buigt. Na 50 gaat aan de T-splitsing, met boom in
het midden, R over het brede bospad. Vlak
daarna gaat u aan de Y-splitsing RD/L omhoog.
Meteen daarna gaat u aan de T-splitsing L over
de grindweg met een eindje verder links beneden
de grote vijver genaamd Koffiepoel.
7. Aan de Y-splitsing gaat u L en ga dan meteen L
het zandpad omlaag. (U gaat dus niet L
(blauw/groen) over het grindpad). Vlak daarna heeft
u links prachtig uitzicht op de vijver “Koffiepoel”
en loop dan RD over het bospaadje dat vlak langs
de grote vijver “Koffiepoel” loopt.
(U passeert boven een picknickbank, een fijne
pauzeplek na 9,7 km. 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).
Loop verder RD met links beneden de vijver. Aan
het eind van de vijver gaat u aan de omgekeerde
Y-splitsing
scherp
R
(MB
31)
het
mountainbikepaadje omhoog. (Dit is 10 m voor
asfaltweg). Een eind verder gaat u aan de 3sprong L langs de afsluitboom. Meteen daarna
gaat u aan de 3-sprong R (groen) de grindweg
omlaag. Bijna beneden aan de 3-sprong gaat u
RD. Aan de volgende 3-sprong gaat u RD (blauw)
de asfaltweg omlaag. Aan de voorrangsweg gaat
u L over het trottoir langs het lunchcafé Triade44
met mooi terras.
(Rechts ziet u de mijnsteenberg waar u in het begin
van de wandeling overheen bent gelopen).
8. Aan de voorrangsweg gaat u R (fietsroute 33)
over het beklinkerde fietspad. Steek via
oversteekplaats de volgende voorrangsweg over
met links van u de rotonde en loop RD over de
grindweg, die meteen naar links buigt met links
het fietspad en rechts de mijnsteenberg. Bij
wegkruis volgt u 700 m de grindweg RD door het
dal van de Roode Beek.

blz 4 van 4
U loopt onder het viaduct door. Voorbij de houten
brug volgt u verder de grindweg met rechts van u
een vijver. Steek de asfaltweg over en loop RD
(blauw) met rechts weer de recreatievijver
waaraan vele zitbanken staan. U bent hier weer in
het
Schutterspark,
een
voormalige
bruinkoolgroeve.
(Meteen links passeert u de bijenkorven, de in een
onderkomen van de imkervereniging Mijnstreek
staan. (Even verder passeert u rechts het houten
gebouw genaamd “t Pompenhüske.
Aan de T-splitsing, einde van de vijver, gaat u L
en via brug steekt u weer de Roode Beek over.
Negeer meteen zijpad rechts en loop RD de
asfaltweg omhoog, die bij pompgebouwen naar
links buigt. Aan de 4-sprong gaat u RD over het
pad met links afrastering van dierenparkje.
Negeer bospad rechts en loop verder RD langs de
afrastering. 100 m verder (dit is 40 m voor
asfaltweg) gaat u R over het bospaadje. Meteen
daarna aan de Y-splitsing gaat u R. Vlak daarna
gaat u aan de kruising RD. Aan de 3-sprong gaat
u L met rechts afrastering. Neem dan het tweede
paadje L richting asfaltweg.
9. Steek de doorgaande weg (Heidestraat) over en
loop bij huisnr. 35 RD (Schutterstraat) omhoog.
Negeer zijpaden.
(U loopt hier weer door de voormalige
mijnwerkerswijk (kolonie) Schuttersveld).
Bij frituur, afvalcontainers en huisnr. 11 gaat u R
omlaag. Steek bij de verkeerslichten via de
oversteekplaats de voorrangsweg over en loop
RD
(Vijverlaan)
omlaag.
Voorbij
appartementengebouw met huisnr.
5 en
tegenover huisnr. 20 gaat u R over de asfaltweg
door het Vijverpark. Negeer meteen zijpad links.
Aan de T-splitsing gaat u R omlaag. Meteen
daarna gaat u L en steek het bruggetje over. Ga
dan meteen L omhoog. Boven aan de 4-sprong bij
brug gaat u RD. Meteen daarna steekt u L de
stenen brug over.
Aan de kruising voor
speeltuintje gaat u R. Meteen daarna gaat u L
over het pad met rechts van u de vijver. (Hier ziet
u rechts boven aan de brede trappen weer Grand
café Brikkeoave). Voor de stenen trap gaat u R
verder langs de vijver, een voormalige
bruinkoolgroeve (1919). Aan het einde van de
vijver bij hoge korfschansmuur buigt het pad
naar rechts. Tegenover kunstwerk “Drijven” in de
vijver gaat u L de brede trappen omhoog. Boven
loopt u langs de fontein RD naar het Grand café,
de sponsor van deze wandeling, waar u binnen of
op het terras nog iets kunt drinken en eten o.a.
het heerlijk broodje Santé.

(Een eindje verder passeert u rechts een tunnel, die
tijdens de Tweede Wereldoorlog als schuilplaats
werd gebruikt).
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.

