1170. BRUNSSUM 10,4 km - 6 km
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blz 2 van 4
Tijdens deze gemakkelijke maar afwisselende wandeling wandelt u eerst langs de mooie vijvers door het
park en dan loopt u naar het Schutterspark. Via een leuk paadje langs de Roode Beek en een mooi
knuppelpad komt u bij de Buitenring Parkstad. Via bospaadjes slingert de route verder tot aan de
parkeerplaats in Schinveld waar een picknickbank staat. De terugweg loopt u over voetpaden door het dal
van de Roode Beek en u maakt een rondje om de Kattenkoelen vijver. Dan loopt u weer door het
Schutterspark. Na een stuk door het dorp komt u weer bij de mooie vijvers en wandelt u terug naar de
brasserie met ruim terras. U kunt de route inkorten tot 6 km wat ook een leuk rondje is. Tip: U kunt ook
starten op de gratis parkeerplaats in Schinveld en dan bij de brasserie Brikke Oave fijn pauzeren.
Startpunt: Grand Café Brikke Oave, 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!

Startpunt: Parkeerplaats Duikersweg 5, Schinveld. Start de route dan bij punt 5.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

10,39 km

2.25 uur

35 m

65 m

1170. BRUNSSUM 10,4 km - 6 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 en de
waterval/kunstwerk RD de brede trap omlaag.
Beneden voor de vijver bij het kunstwerk “Drijven
gaat u R over het pad. Negeer zijpaden loop half
om
de
mooie
vijver,
een
voormalige
bruinkoolgroeve (1919), heen. U verlaat de vijver.
Meteen daarna aan de 4-sprong, met rechts een
speeltuintje, gaat u RD de stenen brug. Meteen na
de brug gaat u R omlaag.
(Links ziet u hier het stenen kunstwerk dat u aan
Stonehenge moet laten denken).
Aan de kruising, met rechts een houten brug,
loopt u RD omlaag. Vlak daarna steekt u beneden
R de houten brug over met links van u het
openluchttheater. Meteen na de brug gaat u R.
Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong weer R.

Meteen daarna gaat u aan de volgende 3-sprong
L met rechts fitnesstoestellen en links een
zorgcentrum. Aan de asfaltweg, u verlaat hier het
Vijverpark, gaat u L omhoog met links
Zorgcentrum Huize Louise. Boven aan de
kruising
met
verkeerslichten,
steekt
via
oversteekplaats de doorgaande weg over en loop
RD over het tegelpad omhoog. Meteen daarna
aan de 4-sprong bij kolenwagentje gaat u schuin
R (Schuttekampweg) omhoog langs huisnr. 5.
Aan de omgekeerde Y-splitsing bij frituur gaat u L
de klinkerweg omhoog. Vlak daarna gaat u boven
aan de 4-sprong RD (Schutterstraat). Negeer
zijwegen en volg RD (Schutterstraat) de weg, die
een dalende weg wordt.
(U loopt hier door de voormalige mijnwerkersbuurt
(kolonie) Schuttersveld (beschermd dorpsgezicht),
die in 1920 speciaal voor de mijnwerkers is gebouwd,
die op de nabij gelegen staatsmijn Hendrik werkten.
De mijnwerkerswoningen hadden meestal een grote
achtertuin (moestuin)).
2. Na 400 m steekt u beneden schuin rechts de
doorgaande weg (Heidestraat) over en loop RD
over het bospaadje. Meteen daarna gaat u R
(groen) over het bospad met links afrastering van
speeltuin.
(U loopt hier door het Schutterspark, het oudste
volkspark van Limburg (1920)).
Negeer zijpad links (groen) langs afrastering van
speeltuin.

Even verder gaat u aan de kruising L over het
licht dalende bospaadje. Aan de T-splitsing gaat
u R.
(Hier ziet u links een tunneltje dat hoort bij minirecreatiespoorlijn).
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong RD
(groen). Aan de T-splitsing voor hek gaat u L
(groen) met rechts afrastering van dierenparkje.
Aan de asfaltweg bij zitbanken gaat u RD
(groen/oranje/blauw) omlaag.
(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).
Vlak vóór de brug gaat u bij volgende wegwijzer L
(groen/geel) over het asfaltpad. Na 20 m gaat u R
en volg enige tijd het leuke bospaadje met rechts
de Roode Beek. Aan de kruising steekt u R via
brug de Roode Beek over. Meteen na brug gaat u
aan de 3-sprong RD (blauw) omhoog. Aan de
kruising bij zitbank gaat u L (rood/blauw) het pad
omhoog richting panoramapunt Hangvennen.
Aan de 3-sprong gaat u RD (blauw) het pad
omhoog
dat
vlak
daarna
boven
bij
picknickbank/uitzichtpunt Hangvennen rechts
omlaag buigt met links de mooie heide.
3. Boven aan de 4-sprong gaat u L het 200 m
lange houten vlonderpad omlaag dwars over de
heide met de bijzondere natte heidevegetatie.
Beneden aan de T-splitsing gaat u L (rood) het
asfalt- fietspad omlaag. Via brug steekt u de
Roode Beek over en ga dan meteen R over het
bospaadje met rechts de beek, een heel leuk
paadje. Waar de beek na 200 m bij links liggende
smalle greppel naar rechts buigt, gaat u L
omhoog. Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong R
over het sportveldje met blauwe doelen.
Halverwege het sportveldje gaat u R over het
bospad.
(Degene die 6 km loopt, gaat hier RD over het
sportveldje. Aan de asfaltweg gaat u L
(Semmelweisstraat). Ga dan verder bij **** in punt 6).
Negeer zijpaadjes en loop RD (blauw). Aan de
klinkerweg gaat u RD langs huisnr. 6. Aan de Tsplitsing gaat u R over de doodlopende weg, die
vlak daarna naar links buigt en een twee
richtingen fietspad/trottoir wordt. Aan de
voorrangsweg gaat u R en via brug steekt u de
Roode Beek over en loop RD over het trottoir.
Negeer
doodlopende
zijweg
rechts
(Bouwbergstraat) en loop RD (Hoogenboschweg)
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over het trottoir langs de stijgende doorgaande
weg. Na 200 m loopt u onder het viaduct van de
Ring Parkstad door.
4. 150 m verder, circa 25 m voor plaatsnaambord
Brunssum en waar aan de overkant van de
doorgaande weg links de afrastering ophoudt (dit
is circa 100 m voordat de doorgaande weg naar
rechts buigt), steekt u voorzichtig de doorgaande
weg over en loopt u RD over het smalle bospad.
Vlak daarna aan de 4-sprong gaat u RD. Negeer
zijpaadjes en blijf het kronkelende bospaadje RD
volgen. Na circa 250 m passeert u rechts een
achtertuin van woning. 50 m verder gaat u aan de
3-sprong
bij
mountainbikepaaltje
(blauwe
driehoek op geel plaatje) L. Aan de kruising gaat
u RD het smalle (mountainbike) pad omhoog. Aan
de volgende kruising bij mountainbikepaaltje gaat
u RD omlaag. (U verlaat hier de mountainbike
route). Aan de 5-sprong gaat u L het brede
bospad omlaag. Na 25 m gaat u aan de 4-sprong
bij bordje “Dal van de Roode Beek” R over het
brede bospad, dat even verder langs de bosrand
loopt. Negeer zijpaden en volg het verharde pad
700 m RD.
(Na 300 m passeert u een zitbank, waar u mogelijk
reeën aan de bosrand kunt spotten. 200 meter verder
passeert u links het sportcomplex van voetbalclub
Olympia uit Schinveld).
Aan de asfaltweg in Schinveld gaat u L over het
trottoir omlaag langs huisnr. 18. Aan de 4-sprong,
met de rechts de Putbergstraat en de Roode
Beek, gaat u RD. Tegenover huisnr. 5 gaat u L
met links de parkeerplaats en rechts een metalen
wegkruis.
5. Startpunt parkeerplaats Schinveld: Staande op
de parkeerplaats met rechts van u woningen gaat
u bij metalen wegkruis en ingang van
tenniscomplex L over de eenrichtingsweg. Vlak
daarna, waar de asfaltweg naar rechts buigt, gaat
u L over het grindpaadje door het grasveld.
(Meteen rechts ziet u de Schinvelder hoeve ook
bekend als Landgoed huis Heyenhoven. In 1385 is
deze voormalig carréhoeve voor het eerst genoemd).
Aan de kruising bij picknickbank, waterpunt van
WML waar u heerlijk gratis water kunt krijgen en
voor de ingang van sportpak Olympia gaat u R
over de smalle asfaltweg en u steekt bij
afsluitpaaltjes via brug het Merkelbekerbeekje
over. Negeer betonweg rechts. Na 50 m gaat u R
over het paadje met rechts een groot grasveld en
links een bosstrook en u passeert links een
zitbank. Boven op de dijk gaat u aan de Tsplitsing R. Volg nu geruime tijd het grindpad
over de dijk met links van u nat gebied waarin
vijvers liggen. Na 600 m steekt u bij de Ring
Parkstad L de houten brug over. Meteen daarna
steekt via smalle brug de Roode Beek over. Let
op! Na 20 m gaat u voor vijver R over het paadje
met links de bosrand. (U gaat dus niet R het
“klinkerpad” omlaag).

Vlak daarna gaat u aan de Y-splitsing R met
rechts de Roode Beek. Meteen daarna buigt het
paadje links het bos in. Na 100 m, vlak voor
zwarte buis met slotje, gaat u aan de Y-splitsing R
over het paadje met rechts de meanderende
Roode Beek.
6. Aan de 4-sprong steekt u R via brug de Roode
Beek over en dan ga dan L over de smalle
asfaltweg (fietspad) met rechts van u de Ring
Parkstad en links de meanderende Roode Beek.
Na 200 m buigt de smalle asfaltweg rechts onder
het viaduct van de Ring Parkstad door. Meteen
daarna, waar de smalle asfaltweg naar rechts
buigt, gaat u L. Meteen daarna gaat u R over het
grindpad met links de Kattenkoelen Vijver met
visstekken. Loop nu drie kwart om de vijver heen.
Negeer bij asfaltpad zijpad scherp rechts
omhoog. Circa 30 m verder gaat u aan de 3sprong R over het grindpad. Steek bij brug de
doorgaande weg over en loop RD (blauw) over
het fietspad/trottoir, dat vlak daarna naar rechts
buigt en een klinkerweg wordt. Meteen daarna
aan de 3-sprong bij huisnrs. 7 A/B gaat u RD over
de asfaltweg. Aan de 3-sprong bij huisnr. 10 gaat
u L. De asfaltweg buigt naar rechts. **** Meteen
voorbij speeltuintje gaat u aan de 4-sprong bij
rood-witte afsluitpaaltjes L over de asfaltweg. Bij
hoge communicatiemast buigt het pad naar links
en ga dan meteen R en volg het bospaadje met
links een rij eiken en met rechts van u een smalle
greppel/afrastering. Negeer bij opening in
afrastering zijpad rechts. Vlak daarna voorbij
houten bruggetje gaat u aan de 3-sprong R.
(Als u hier even L gaat, dan komt u bij voormalige
180 m diepe waterpompputten waar o.a. inwoners
van Brunssum in het verleden water haalden om te
wassen en te koken. Zie infobordje. Zeker even
lezen).
7. Let op! Het brede bospad buigt naar links.
Meteen voorbij oude waterpompput gaat u schuin
R het smalle paadje omhoog met links de
bosrand en rechts boven lichtmasten van
tenniscomplex. **** Steek via “boomstam” de
greppel over en ga meteen R (geen pad). Meteen
daarna gaat u L en loop RD. Vlak daarna, circa 5
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m voor afrastering, gaat u L over het smalle
paadje (soms slecht te zien) met rechts een
voormalig voetbalveld. Aan de kruising bij
zitbank gaat u R (rood/geel/blauw) over de smalle
asfaltweg door de bomenlaan met rechts een
voormalig voetbalveld (2018) van S.V. Brunssum.
Aan de kruising bij brug gaat u R over de
klinkerweg. Boven aan de 4-sprong gaat u L over
de verharde weg, die meteen rechts omhoog
buigt. Negeer zijpaden. Boven aan de 4-sprong
gaat u L (Heidestraat) langs huisnr. 67. Voorbij
huisnr. 61 gaat u R en ga dan R (Vijverstraat)
omhoog. Negeer zijwegen en volg geruime tijd
RD de stijgende Vijverstraat.
(U loopt hier weer door de voormalige
mijnwerkersbuurt (kolonie) Schuttersveld).
Na 500 m gaat u boven bij huisnr. 2 R de brede
stenen trap omlaag.
8. Steek dan via oversteekplaats de 4 rijbanen
van de doorgaande weg over en loop RD
(Doorvaartstraat) omlaag. Voorbij huisnr. 100 en
tegenover huisnr. 49 gaat u L over het asfaltvoetpad door het Vijverpark. Aan de 3-sprong
gaat u R met links een vijver. Aan de volgende 3sprong loopt u RD omhoog. Na 10 m gaat u aan
de kruising RD door het bos verder omhoog. Aan
de volgende kruising gaat u RD richting vijver.
Aan de T-splitsing gaat u L. Aan de 3-sprong bij
kunstwerk “Adam en Eva” gaat u R. Aan de Tsplitsing gaat u R met links de mooie vijver
waarop in de winter geschaatst wordt. Negeer
zijpaden rechts. Voorbij gemeentehuis gaat u bij
waterval/kunstwerk R de brede stenen trap
omhoog. Boven loopt u RD langs de fontein.
(Rechts boven op het dak van het gemeentehuis ziet
een carillon met 38 klokken. Aan de doorgaande
klinkerweg voor de brasserie ziet u rechts het mooie
rijksmonumentale oude raadhuis (1919-1921)).
U komt bij brasserie Brikke Aove, sponsor van
deze wandeling, waar het goed toeven is en waar
u binnen of op het terras nog iets kunt eten of
drinken. Het personeel verneemt graag wat u van
de wandeling vindt.
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