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Tijdens deze leuke en heuvelachtige familiewandeling wandelt u omlaag naar een mooie vijver en dan volgt 
u een bijzonder paadje omhoog over een voormalige mijnsteenberg met boven prachtig uitzicht. Dan 
wandelt u door de bossen naar de Brunssummerheide waar u over leuke zandpaadjes. door de heide 
struint U wandelt terug door het mooie dal van de Roode Beek en langs de vijvers in het Schutterspark. Via 
leuk paadje loopt u door het klimbos omhoog naar het ruime terras waar u kunt genieten van koffie met 
vlaai. ….of misschien toch een poging wagen over het klimparcours. Laat u informeren hoe het werkt.  U 
kunt de wandeling inkorten tot 5,5 km en 3,7 km. 
 
Ook al wandelt u de route niet, u moet zeker  hier eens naar toe komen om een avontuurlijke dag met o.a.  
klimmen in het klimbos en het lopen over een houten wiebelbrug te beleven. U zult er geen spijt van 
hebben en de kinderen zullen beslist de I-pad/phone niet missen.  
 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Startadres: Parkeerplaats Park Het Plateau, Ganzepool 17,  Brunssum. 
Volg afslag Brunssum-Oost vanaf de Parkstad Buitenring (N300), volg de borden Parkstad 1300 en rij na 350 
rechts (en niet zoals in de tekst staat links) de doodlopende weg in en parkeer aan de linkerkant op de 
parkeerplaats (gratis parkeren).  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

6,67 km  1.40 uur  29 m  92 m 
 

 
 

1164. BRUNSSUM 6,7 km – 5,5 km – 3,7 km 
 

(Vanaf de parkeerplaats): Met uw rug naar de 
doorgaande weg loopt u vanaf de parkeerplaats 
naar R. Ga dan bij groot spandoek “Park Het 
Plateau” L de asfaltweg omlaag naar het Park Het 
Plateau, dat in het recreatiepark Schutterspark is 
gelegen.  
 

1. Staande met uw rug naar de ingangspoort van 
het park en terras gaat u meteen R over het pad 
met rechts het park en daal RD het lange 
trappenpad af.  Beneden gaat u L over het 
asfaltpad.  Aan de 4-sprong gaat u RD  met rechts 
nog  een vijver   Aan het eind van de vijver gaat u 
beneden vlak vóór houten brug en bij smalle 
asfaltweg L het pad omhoog en loop onder het 
viaduct door met rechts beneden de 
meanderende Roode Beek. Loop nu via het 
grindpad met rechts afrastering, de voormalige 
mijnsteenberg van de staatsmijnen Prins Hendrik 
en Emma omhoog. Boven aan de Y-splitsing op 
de mijnsteenberg gaat u R. (U kunt ook RD lopen 
met links de afrastering). U heeft rechts mooi 
uitzicht over de Brunssummerheide en o.a. op de 
communicatietoren van de AFCENT.     
 

(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).  
 

Volg nu RD het paadje vlak langs de steile rand.  
 

2. Een eind verder, waar de links staande 
afrastering naar links buigt, loopt u via het 
zigzaggend pad (blauw) de mijnsteenberg 
omlaag. Aan de T-splitsing gaat R (blauw) verder 
omlaag. Steek beneden voorzichtig de 
doorgaande weg over en ga L over de asfaltweg 
met rechts het Generaal Eisenhouwer Hotel 
(huisnr. 101). Neem nu de eerste doodlopende 
weg R (Ouverbergstraat) met rechts het 
hotel/conferentieoord.  De weg buigt flauw naar 
links en neem dan het eerste bospad scherp R 
(groen) met rechts de afrastering van het 

conferentieoord. (U loopt nu de Brunssummerheide 
op). Via bruggetje steekt u de Roode Beek over en 
ga dan meteen aan de 3-sprong L het zandpaadje 
omhoog. Negeer zijpaadjes rechts.   
 

3. Boven aan de T-splitsing gaat u L het brede 
grindpad omhoog. 
 

(Degene die 3,7 km loopt, gaat hier R. Aan de 3-
sprong bij afsluitboom gaat u RD. Ga dan verder bij  
punt 6).  
 

Let op! Beneden vlak voor zitbank gaat u schuin 
R het zandpad omlaag (dus niet scherp rechts) en 
loop dan RD naar de rand van de vijver  genaamd 
Koffiepoel waar u mooi uitzicht heeft over de 
vijver.  
 

(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) 
 

Staande met uw rug naar de vijver “Koffiepoel” 
loopt u RD. Na 10 m gaat u R het pad omhoog en 
blijf rechts aanhouden. Aan de brede bosweg 
gaat u R met rechts beneden aan de bosrand de 
vijver “Koffiepoel”. Negeer zijpaden rechts. Let 
op! Na 300 m gaat u L het smalle bospaadje steil 
omhoog.  (Dit is circa 50 m voordat u aan de ruime 
3-sprong met asfaltpad komt). 
  

(Degene die 5,5 km loopt draait zich hier echter om 
en loopt terug over het brede pad. Na 50 m gaat u L 
over  het smalle bospad en u passeert meteen een 2-
stammige berk. Ga dan verder bij **** in punt 5). 
Boven op de heuvel gaat u aan de kruising L over 
het bospad met rechts beneden grasland.  Negeer 
zijpaden en blijft het smalle pad RD volgen. 
Boven gaat u L.  
 

(Als u hier R gaat, dan komt u meteen bij de steile 
helling waar u prachtig uitzicht heeft over de 
Brunssummerheide).   
 

https://parkhetplateau.nl/
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4. Meteen daarna gaat u aan de T-splitsing R het 
brede pad omlaag. Negeer zijpaadje rechts. Vlak 
daarna gaat u aan de 4-sprong bij liggende 
“rottende” boomstam (2018) en voor steilrand 
schuin  R het zandpaadje steil omlaag. Beneden 
aan de 4-sprong bij zitbank gaat u R 
(donkergroen/blauw) over het brede zandpad.  Na 
50 m gaat u aan de kruising RD. Let op!  Circa 5 
m vóór de volgende markeringspaal en vlak voor  
kruising, gaat u R over het paadje door de heide 
en loop dan het zandpad omhoog.  Boven loopt u 
RD en na 10 m gaat u aan de 4-sprong RD het pad 
door de heide omhoog. Boven bij 2-stammige 
vliegden wordt het pad een dalend pad. Het pad 
begint weer te stijgen. Na 40 m gaat u aan de Y-
splitsing R met links de “top” van de heuvel. Het 
pad wordt een dalend pad.   
 

5. Beneden aan de 4-sprong gaat u R het asfalt- 
fietspad omlaag.  
 

(Als u hier L over het asfalt-fietspad gaat, dan komt u 
na 30 m bij een zitbank, een leuke pauzeplek).  
 

Negeer zijpad rechts en loop RD (blauw).  Waar 
na 100 m het asfalt- fietspad naar links buigt, gaat 
u R het bospad omhoog. Na 10 m gaat u boven 
aan de kruising RD steil omlaag (U bent hier 
eerder omhoog gelopen). Aan de T-splitsing gaat u 
R over het brede bospad. Na 50 m gaat u L over 
het bospaadje en u passeert meteen een 2-
stammige berk.   **** Aan de T-splitsing gaat u L.  
Aan de Y-splitsing, met boom in het midden, gaat 
u L.  Na circa 100 m gaat u aan de T-splitsing L en 
u loopt meteen via het pad tussen het water van 
de Koffiepoel vijver door. Aan de T-splitsing gaat 
u R over het asfalt- fietspad. Aan de 4-sprong 
gaat u RD (blauw). (Links ziet u weer de AFCENT-
communicatietoren). Even verder bij afsluitboom 
gaat u RD (blauw)  over het pad met links de 
grote parkeerplaats en rechts de visvijver. Aan 
het eind van de vijver volgt u RD de asfaltweg. Na 
25 m gaat u bij bordje “Brunssummerheide” 
scherp R over het bospaadje. Na 20 m gaat u aan 
de Y-splitsing L (zwarte driehoek) het bospad 
omhoog, dat boven een licht dalend smal bospad 
wordt. Aan de T-splitsing gaat u bij afsluitboom L.  
 

6.   Meteen voorbij afsluitboom gaat u aan de 3-
sprong R (donker groen) de grind- bosweg 

omlaag.  Aan de 3-sprong loopt u RD. (U verlaat 
hier de groene route). 50 meter verder gaat u aan 
de volgende 3-sprong RD de smalle asfaltweg 
omlaag.  Aan de voorrangsweg gaat u L over het 
trottoir.  
 

(Rechts ziet u de mijnsteenberg waar u in het begin 
van de wandeling overheen bent gelopen).  
 

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 (blauw) 
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.   
 

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

U loopt weer onder het viaduct door. Voorbij 
houten brug volgt u verder de grindweg (blauw) 
met rechts de vijver.  
 

(U bent hier weer in het Schutterspark, een 
voormalige bruinkoolgroeve en het oudste volkspark 
van Limburg (1920)). 
 

Negeer zijpaden. 
 

7. Aan de 4-sprong bij wegwijzer en infobordje 
loopt u RD (blauw) met rechts de recreatievijver 
waaraan vele zitbanken staan. Voorbij het houten 
gebouw “t Pomphüske”  gaat u aan de T-splitsing 
R omhoog met rechts de vijver.   Aan de 3-sprong 
bij wegwijzer gaat u R met rechts de vijver. 
Tegenover de uitspanning gaat u L het lange 
trappenpad omhoog. Volg RD het pad en u komt 
links weer bij het terras. 
 

De woensdagmiddag is een speciale middag voor 
opa’s en oma’s en hun kleinkinderen! Kom met u 
kleinkinderen naar Park het Plateau en geniet van 
een gratis kopje koffie of thee terwijl de kleintjes 
actief zijn in het klimbos. Zie voor meer info op de 
website. Het park is de ideale plek om een 
avontuurlijke dag te beleven, niet alleen voor 
kinderen maar zeker ook voor volwassenen. Zeker 
eens doen. Je kunt er ook boogschieten. 
 

 
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.   

 


