1287 BRUNSSUM 8,8 km (4,2 km + 4,6 km)
www.wandelgidszuidlimburg.com

Deze afwisselende en heuvelachtige wandeling bestaat uit 2 lussen en tussentijds kunt u fijn pauzeren bij
een bijzonder lunch café “Triade 44” . U kunt ook 1 van de lussen lopen, voor de noordelijke lus start u bij
punt 5. U wandelt eerst naar de prachtige vijver Koffiepoel en dan struint u over de mooie
Brunssummerheide. U passeert enkele zandvlaktes en dan komt u bij de brug over de Roode Beek, een
schitterende plek. Na een stuk door het bos volgt u een prachtig paadje vlak langs de Koffiepoel en via
bospaadjes loopt u terug naar Triade 44. De tweede lus klimt u meteen een oude steenkoolberg op en volg
u een mooi hoog gelegen pad naar het Schutterspark met mooie vijvers. U volgt een prachtig paadje langs
de Roode Beek en dan steekt u via een vlonderpad een stuk grasland over. Het laatste stuk wandelt u over
een leuk paadje langs de Roode Beek terug naar Triade 44.
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GPS-afstand 8800 m, looptijd 2.20 uur en hoogteverschil 43 m.

Ons wandelarrangement.
Bij start van de wandeling een kop koffie + een stuk Limburgse vlaai en bij terugkomst soep v/d dag met brood voor
€ 8,95.
Startpunt: Lunchcafé Triade 44, Rimburgerweg 44, Brunssum. Tel: 045-2030919. Geopend: maandag t/m
vrijdag van 09.00 tot 22.30 uur. Rechts van de zaak is een ruime parkeerplaats. Als de zaak gesloten is
kunt u langs de weg parkeren.

1287 BRUNSSUM 8,8 km (4,2 km + 4,6 km)
1. Met uw rug naar de ingang van het lunchcafé
gaat u R. Meteen voorbij huisnr. 46 gaat u bij
slagboom R (blauw/fietsroute 35) over de smalle
asfaltweg met links de meanderende Roode Beek.
Waar na 100 m de smalle asfaltweg naar rechts
buigt, gaat u bij bord “Brunssummerheide” L/RD
over de bosweg. Na 30 m gaat u aan de 3-sprong
RD (groen) verder omhoog. Boven aan de
volgende 3-sprong met links een afsluitboom
gaat u R (blauw) over het verhard pad. Beneden
aan de smalle asfaltweg gaat u L (blauw). Negeer
zijpaden. Na 200 m loopt u bij de grote
parkeerplaats RD met links de vijver genaamd
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 mensen werkten).
Voorbij slagboom volgt u bij verbodsbord RD
(blauw) het asfaltpad. Vlak daarna gaat u aan de
3-sprong verder RD over het asfaltpad. (U verlaat
hier de blauwe markering). Na 40 m gaat u L over
het bospad gelegen tussen vijvers en dan gaat u
meteen aan de 3-sprong schuin R het bospad
omhoog met rechts de vijver. Aan de T-splitsing,
met boom in het midden, gaat u R. Na 20 m gaat u
aan de 3-sprong R omhoog. Boven aan de Tsplitsing gaat u R het brede bospad omlaag.
2. Let op! Na bijna 50 m gaat u schuin L het
bospaadje omhoog. (Dit is 40 m voor een ruime 3sprong). Boven aan de 4-sprong gaat u RD
omlaag. Meteen daarna gaat u L (blauw) over het
asfaltpad. Negeer zijpad links en loop RD het
asfaltpad omhoog. Boven aan de 4-sprong gaat u
L het zandpad omhoog langs een paaltje. Boven
aan de T-splitsing bij afgezaagde boom gaat u L
en volg het mooie smalle zandpad door de heide
met rondom mooi uitzicht.

(Als u hier aan de T-splitsing R het heuveltje omhoog
loopt, dan heeft u op de top prachtig uitzicht over de
Brunssummerheide).
Aan de kruising gaat u RD en loop meteen
daarna RD de steile helling omlaag. Aan het eind
van het smalle zandpad voor grote vliegden gaat
u R (blauw/groen) over de brede zandpad. Meteen
daarna gaat u aan de ruime 7-sprong L (tweede
pad van links) over het brede zandpad. Negeer
zijpaden en steek even verder RD de grote
zandvlakte over.
3. Na 250 m, aan het eind van de zandvlakte gaat
u vlak voor de zandduinen en bomen R over het
brede zandpad. (U loopt dus niet RD het holle
zandpad omlaag). Negeer zijpaden. Na 100 m gaat
u aan de kleine zandvlakte L en loop RD over het
smalle pad met rechts afrastering en links het
brede zandpad. (In het rechts gelegen omheinde
gebied ontspringt de Roode Beek). Volg nu het
paadje, dat een eindje verder naar rechts buigt tot
aan de brug over de Roode Beek, een prachtig
plekje. Hier bij de brug gaat u scherp L het
zandpad omhoog met links een waterstroompje.
(U loopt dus eigenlijk terug in het verlengde van het
bruggetje). Vlak daarna gaat u aan de zandvlakte,
met links een zitbank/afvalbak, R. (Rechts ziet u
dus nog de Roode Beek). Negeer bij volgende
afvalbak zijpad links. Op de volgende zandvlakte
loopt u RD richting bos. Voor de bosrand gaat u L
over het pad langs en door de bosrand. Na 100 m
neemt u beneden aan de ongelijke 4-sprong het
tweede pad L (rood) omhoog. (Dus het bredere
ruiterpad).
4. Vlak daarna gaat u aan de Y-splitsing L
omhoog. Meteen daarna loopt u bij de zandvlakte
RD met links de zandvlakte en rechts (even) de
bosrand en loop dan RD de bosweg omlaag. (U
verlaat hier de rode route).

Negeer beneden zijpaadje links. Aan de 4-sprong
bij zitbank gaat u R (groen/blauw) over de brede
grindweg met rechts gekapt bos (2018). Na 200 m
gaat u aan de 4-sprong RD het (zand)pad omlaag.
(U verlaat hier de wandelmarkeringen). Na 20 m gaat
u aan de 4-sprong, met links prachtig uitzicht op
de visvijver "De Koffiepoel" van H.S.V.
Brunssum, RD. Meteen daarna gaat u aan de 3sprong L over het smalle paadje vlak langs de
vijver. Negeer zijpaadjes en volg RD het leuke
paadje vlak langs het water. Bijna aan het eind
van de vijver buigt het paadje rechts omhoog en
ga dan L het bospad omlaag. Meteen daarna gaat
u aan de T-splitsing scherp R (pijl) het (holle)
smalle bospad omhoog, dat een dalend smal pad
wordt. Na ruim 300 m gaat u aan de T-splitsing,
met links een afsluitboom, R (groen/blauw) over
het brede bospad. Let op! Na ruim 50 m, waar het
brede pad iets naar rechts buigt, gaat u het
tweede bospaadje L omlaag (over een afstapje
van wortels). Beneden aan de omgekeerde Ysplitsing gaat u RD. Negeer breed zandpad links
omhoog en loop RD over het pad door het
naaldbos. Beneden aan de 3-sprong voor
bruggetje over de Roode Beek gaat u L (groen)
het pad omhoog. Aan de T-splitsing gaat u R de
bosweg omlaag. Aan de 3-sprong gaat u RD over
de asfaltweg.
5. Steek de voorrangsweg over (Als u wilt
pauzeren, kunt u hier L naar Triade 44 lopen) en
loop RD (blauw) het smalle bospad omhoog. Aan
de T-splitsing gaat u L (blauw) het zigzaggende
paadje verder omhoog. Na bijna 150 m gaat u
boven op de steenberg bij de tweede Y-splitsing
L (blauw) over het pad met links de steile helling
en met voor u de communicatietoren van de
Afcent. (Even verder ziet u links beneden de
brasserie).
(Deze voormalige mijnsteenberg van de staatsmijnen
Prins Hendrik en Emma 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 RD (blauw) het pad dat een eind verder een
dalend pad wordt met links beneden de
meanderende Roode Beek en een eind verder
loopt u onder het hoge viaduct door. Beneden
aan de Y-splitsing bij markeringspaal gaat u L.
Meteen daarna gaat u R (blauw) over de smalle
asfaltweg met rechts de vijver die gelegen is in
het
Schutterspark,
een
voormalige
bruinkoolgroeve. (Het park is het oudste volkspark
van Limburg (1920)). Negeer zijpaadjes. Aan de
kruising bij wegwijzer loopt RD (blauw) met
rechts de recreatievijver, de voormalige slikvijver
van de Staatsmijn Hendrik. U passeert enkele
zitbanken.
(Meteen links passeert u een bijenonderkomen en
een eind verder passeert u rechts een houten
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gebouw genaamd “t Pompenhüske, die hoorde bij de
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).
6. Aan het eind van de vijver gaat u L (rood/geel)
en via brug steekt u de Roode Beek weer over.
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong R
(groen/geel) over het asfaltpad.
(Als u hier 50 m RD loopt, dan komt u bij de
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. In een
woning (gezin met elf kinderen) bij deze
pompgebouwen zijn in 1943/1944 tientallen Joodse
kinderen ondergedoken. Zie infobord).
Let op! Na 10 m gaat u schuin R over het
bospaadje en volg het leuke paadje vlak langs de
Roode Beek. Na 300 m gaat u aan de kruising bij
brug RD (groen) verder over het paadje vlak langs
de beek. Let op! Na 250 m, met links een
betonnen pompput, gaat u L. Loop nu bij deze
pompput RD over het bospad. Voorbij
boombruggetje gaat u aan de T-splitsing R over
de smalle asfaltweg. Na 20 m gaat u aan de 3sprong L over de bosweg. Negeer bij links
gelegen pompput zijpad links. Vlak daarna gaat u
aan de T-splitsing R. Aan de volgende T-splitsing,
met links een bruggetje, gaat u R langs de
pompputten. (Hier komt u via infobord meer te
weten over de hier gelegen pompputten). Aan de 3sprong gaat u R over het lange vlonderpad. Aan
de T-splitsing gaat u L over de smalle asfaltweg.
7. Aan de kruising bij zitbank en wegwijzer steekt
u R (rood) via brug De Roode Beek over en volg
het asfaltpad. Na 40 m gaat u R het houten
vlonderpad omhoog gelegen in nat grasland.
Boven aan de kruising, einde vlonderpad, gaat u
R (blauw) over het pad langs en door de bosrand.
Een eind verder passeert u een picknickbank en
infobord. Beneden aan de 3-sprong gaat u RD
(rood/blauw). Beneden aan de kruising bij zitbank
gaat u R (blauw) omlaag. Aan de 3-sprong voor
brug gaat u L (groen/blauw) de bosweg omhoog.
Na 30 m gaat u R over het slingerende bospad.
Aan de asfaltweg gaat u R omlaag. Na 10 m gaat
u aan de 3-sprong bij zitbank L (rood/geel) over
de asfaltweg met rechts de recreatievijver.
Negeer zijpaden.

Waar de smalle asfaltweg aan het einde van de
vijver naar rechts buigt en met links de ingang
van natuurspeelplaats, gaat u RD (rood) over het
asfaltpad met rechts de volgende vijver en even
verder loopt u parallel aan de links gelegen
smalle asfaltweg. Aan het eind van het smalle pad
gaat u RD de brug over en volg de asfaltweg
onder het hoge viaduct door.
8. Let op! 10 meter voorbij het viaduct gaat u L
via stenen over het hoger gelegen grindpaadje
gelegen in het stroomgebied van de Roode Beek
en met links een ingang van tunnel. (U kunt hier
ook RD de smalle asfaltweg blijven volgen. Ga dan
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verder bij **** in dit punt). Bij stenen dam loopt u
RD over het grindpaadje. Aan de T-splitsing gaat
u L en ga dan meteen R met links de Roode Beek.
Bij enkele keien volgt u RD het graspad verder
langs de beek. Aan het eind, bij ingang tunnel,
gaat u schuin R omhoog. (Deze tunnel is tijdens de
Tweede Wereldoorlog als schuilkelder gebruikt. Zie
infobord). Aan de smalle asfaltweg gaat u L. ****
Voorbij wegkruis en rotonde steekt u R de
doorgaande weg over, ga L over het graspaadje
en ga dan L over de asfaltweg terug naar Triade
44, de sponsor van deze wandeling, waar u nog
iets kunt eten of drinken.

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.

