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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.

blz 2 van 4
Deze afwisselende en heuvelachtige wandeling bestaat uit diverse lussen die u makkelijk kunt afkorten. Via
het mooie Vijverpark en het Schutterspark en een mooi stukje langs de meanderende Roode Beek loopt u
naar de Brunssummerheide. Hier maakt u een lus over de heide waar u op verschillende plekken
(zitbanken) kunt genieten van de prachtige natuur. Via de voormalige steenberg, waar u prachtig uitzicht
heeft, loopt u via o.a. de recreatievijver in het Schutterspark, de voormalige mijnwerkerskolonie
Schuttersveld en het Vijverpark terug naar het in het centrum gelegen Proeflokaal Gorissen. U kunt ook
starten op de wandelparkeerplaats aan de Schaapskooiweg in Brunssum en dan halverwege pauzeren bij
eetcafé Gorissen. Start dan bij punt 6.
.

Startpunt: Proeflokaal Gorissen, Kerkstraat 49-51, Brunssum. Tel: 045-5252304. Geopend: Dagelijks vanaf
10.00 uur, maandag vanaf 11.00 uur, zondag gesloten.
Startpunt: Wandelparkeerplaats Schaapskooiweg 6, Heerlen. U rijdt de Schaapskooiweg in langs de eerste
parkeerplaats en dan gaat u R omlaag naar de tweede, grotere parkeerplaats. Start dan bij punt 6.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

12,53 km

3 uur

96 m

96 m

1333. BRUNSSUM 12,5 km
Vanaf de parkeerplaats Koutenveld loopt u naar
het kunstwerk “Folkloriada fontein”. Steek hier L
via zebrapad de doorgaande weg over en loop RD
het klinkerpad omlaag met rechts het Jan
Akkermanspleintje. Aan de T-splitsing voor
winkels gaat u R (Victoria) met rechts het pleintje.
Aan de volgende T-splitsing gaat u L de
klinkerweg/winkelstraat omlaag. Aan de kruising
gaat u L en na 30 m komt u links bij Proeflokaal
Gorissen waar u kunt starten met o.a. een lekkere
kop koffie.
1. Met uw rug naar de ingang van het café gaat u
R. Aan de 4-sprong bij muurkruis (1912) gaat u
RD door de licht stijgende brede winkelstraat.
Aan de 5-sprong bij ANWB-wegwijzer, kunstwerk
(fontein/lampionplant), zitbanken en het rechts
gelegen mooie rijksmonumentale oude raadhuis
(1921) gaat u L (Ir. Op den Kampstraat) met rechts
het huidige gemeentehuis, waar op het dak een
carillon staat bestaande uit 38 klokken.
Tegenover de Parkflat en aan het einde van het
gemeentehuis, gaat u R het voetpad omlaag
richting vijver. Aan de 3-sprong bij kunstwerk
“bloesem” in het Vijverpark gaat u R. Meteen
daarna aan de T-splitsing voor de vijver gaat u R
met links de vijver.
(Voorbij het rechts gelegen gemeentehuis passeert u
rechts bij brede trap een waterval/kunstwerk en links
het in de vijver staande kunstwerk “Drijven”).
Volg verder RD het asfaltpad dat een eindje
verder bij hoge korfschansmuur en trap naar
links buigt met links de mooie vijver, een
voormalige bruinkoolgroeve (1919). Na 200 m bij

rododendronstruiken en trap buigt het pad naar
links. Meteen voorbij 4 zitbanken loopt u tussen
de beukenhaag door, ga dan meteen R over het
grasveld omhoog met rechts de beukenhaag en
volg dan RD het asfaltpad met links de speeltuin.
Aan de kruising, einde speeltuin, gaat u bij
fitnesstoestellen R over de smalle asfaltweg.
2. Meteen daarna aan de kruising gaat u L
(Vijverlaan/voorrangsweg) over het trottoir en u
passeert even verder links zorgcentrum Huize
Louise. Steek boven via oversteekplaats de
doorgaande weg over en loop RD omhoog.
Negeer meteen zijweg links (Vijverstraat). Meteen
daarna aan de Y-splitsing gaat u R met links
huisnr. 3 en loop dan links over het klinkerpad
langs huisnr. 5. en loop RD (Schutterstraat)
(even) omhoog. Negeer zijwegen
(U loopt hier door de voormalige mijnwerkersbuurt
(kolonie) Schuttersveld, 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)).
Voorbij huisnr. 34 gaat u R de klinkerweg omlaag.
Aan de T-splitsing gaat u L (Parkstraat) omlaag.
Negeer zijwegen. Steek beneden de doorgaande
weg (Heidestraat) over en loop RD het bospad
omlaag. Meteen daarna gaat u aan de kruising R.
Aan de Y-splitsing gaat u L. Meteen daarna gaat u
aan de T-splitsing L over de verharde bosweg
met rechts kinderboerderij Schutterspark.
(U loopt hier door het Schutterspark, het oudste
volkspark van Limburg (1920)).

Aan de kruising bij 2 zitbanken gaat u R
(groen/geel) over de asfaltweg met rechts de
kinderboerderij/speeltuin.
3. Aan de T-splitsing gaat u L de brug over en ga
dan meteen R over het zandpaadje met rechts het
Roode Beekje. Aan de T-splitsing gaat u R over
de smalle asfaltweg met links de vijver, een
voormalige bruinkoolgroeve. Negeer zijpaden en
via houten brug steekt u weer het Roode Beekje
over en volg RD (blauw) de smalle asfaltweg
onder het hoge viaduct door. Let op! 25 m 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 verder bij **** in dit punt).
Bij stenen dam gaat u L over het zandpad met
links de Roode Beek. Negeer zijpaden rechts en
blijf vlak langs de beek lopen. 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 gaat u L (blauw) over het
fietspad met links de beek en de hoge voormalige
mijnsteenberg, waar u bijna aan het einde van de
wandeling overheen loopt. Na 300 m, voorbij de
aan de andere kant van de weg gelegen brasserie
Triade 44, een leuk pauzeplek, steekt u R de twee
wegen over en loopt u bij
afsluitboom RD
(blauw/fietsroute 35) over de smalle asfaltweg.
Waar na 100 m de smalle stijgende asfaltweg naar
rechts
buigt,
gaat
u
bij
bordje
“Brunssummerheide” L/RD de bos- grindweg
omhoog. Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong RD
(groen) verder omhoog.
4. Boven aan de volgende 3-sprong gaat u bij
afsluitboom L. Meteen daarna gaat u R over het
smalle bospad, dat na 250 m een dalende bospad
wordt. Negeer zijpaden. Beneden aan de Tsplitsing gaat u L over de smalle asfaltweg en u
passeert even verder bij grote parkeerplaats links
de grote vijver 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 de parkeerplaats loopt u bij afsluitboom
en verbodsbord RD (blauw) over het asfaltpad.
Negeer zijpaden. Na 100 m, eind links gelegen
vijver, 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 3sprong, met boom in het midden, R over het
bospad dat naar links buigt. Na 50 gaat aan de Tsplitsing, met boom in het midden, R over het
brede bospad. Vlak daarna gaat u aan de Y-
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splitsing R omhoog. Aan de T-splitsing gaat u R
de grindweg omlaag. Let op! Na 50 m gaat u
beneden L het steile bospaadje omhoog. (Dit is
50 m voor asfalt- fietspad). Boven aan de kruising
loopt u RD omlaag. Vlak daarna gaat u L/RD
(blauw) over het asfaltpad.
5. Negeer zijpaden en volg RD het asfaltpad dat
na 200 m bij zitbank rechts (fietsroute 35) omlaag
buigt. 100 m na deze bocht gaat u L over het
zandpad met rechts een ven/nat gebied. Meteen
daarna gaat u schuin R over het pad door de
prachtige heide. (Even verder ziet u rechts
vakantiewoningen op Resort Brunssummerheide).
Aan de kruising gaat u RD met rechts een ven
met riet. Voorbij het ven negeert u zijpad links
omhoog naar boven staande picknickbank. Aan
de kruising gaat u RD. Meteen daarna gaat u aan
de T-splitsing L omhoog. Meteen daarna gaat u
aan de 4-sprong R het grindpad omhoog.
(Omhoog lopend ziet u rechts de AFCENT
communicatietoren). Na 200 m gaat u aan de 3sprong R (groen/blauw). Vlak daarna gaat u aan
de 3-sprong bij zitbank R/RD (rood/blauw/groen).
(Als u hier L (oranje) gaat, dan komt u bij een
uitkijkhut/wand. Even voorbij de uitkijkhut staat een
picknickbank, een genietplekje).
Aan
de
Y-splitsing
voor
houtsculptuur
(dierentotem) gaat u R (rood). Aan de 3-sprong
gaat u L (rood). Aan de T-splitsing gaat u L
(rood) over het asfaltpad. Na 30 m aan de 3sprong, met links een natuurspeelplek, gaat u R.
Meteen daarna gaat R over de smalle asfaltweg.
Bij groene afsluitboom en twee schanskorfpilaren
gaat u L het bospad omlaag. Aan de Y-splitsing
gaat u R en ga dan L over de grote parkeerplaats
(alternatief startpunt) omlaag.
6. Beneden aan het eind van de parkeerplaats
gaat u bij grote stenen korfschansmuur met bord
“Brunssummerheide” bij infobord L (geel/groen)
het asfaltpad omhoog. Negeer boven bij
houtsculptuur “kikker” zijpad links en loop RD
(geel/groen/rood). (Even verder passeert u bij
zitbank een mooi plekje en houtsnijwerk). Aan de 3sprong gaat u R/RD. Aan de kruising gaat u RD
(blauw) omhoog. (Rechts ziet u hier de grote
schaapskooi/stallen). Steek bij wegwijzer de
asfaltweg over, loop RD tussen 2 dikke keien
door en volg RD (groen) de verharde bosweg
omlaag. (Als u hier aan de asfaltweg L gaat, dan
komt u bij het bezoekerscentrum Schrieversheide).
Beneden aan de kruising gaat u L. Meteen daarna
gaat u aan de Y-splitsing L en volg even verder
het grindpad door de mooie heide omlaag. Aan
de ongelijke 4-sprong loopt u RD omlaag richting
grote vliegden. Bij de grote vliegden, waar een
zitbank staat, gaat u R (blauw) het brede zandpad
omlaag. Let op! Na 150 m, vlak vóór de bosrand
gaat u L het steile zandpad omhoog met links
heide en rechts de bosrand. (U verlaat hier de
blauwe route). Na bijna 100 m gaat u boven aan
de T-splitsing R de grind- zandweg omlaag. (Links
ziet u weer de AFCENT communicatietoren).

Negeer zijpaden. Bijna beneden aan de Ysplitsing gaat u R.
7. Vlak daarna gaat u R over de brede zandweg.
Negeer
zijpaden
en
blijf
de
brede
zandweg/zandstrook RD (licht/donker groen)
volgen. Na 250 m aan de ruime 7-sprong, met
rechts een houten reling, gaat u RD. (U verlaat
hier de wandelmarkeringen). Even verder steekt u
RD de grote zandvlakte over. (Loop richting in de
verte
boven
aan
de
bosrand
staande
hoogspanningsmast (de meest linkse van de rij
masten)).
Beneden aan de ruime kruising bij
zitbank en afvalbak gaat u RD over het pad
richting bruggetje. Via bruggetje/vlonderpad
steekt u de Roode Beek over. (In het rechts
gelegen niet toegankelijk gebied ontspringt de Roode
Beek). Meteen na het bruggetje gaat u L (rood)
met links de Roode Beek.
(U passeert meteen en picknickbank, zitbank en
afvalbakken, een mooie pauzeplek na 8,5 km lopen).
Negeer zijpaden en blijf het pad, dat een
bospad/bosweg wordt, RD (rood) volgen. Na 400
m gaat u aan de verharde kruising bij zitbank RD
(groen) over de (verharde) bosweg. Negeer
zijpaden. Na 250 m bij afsluitboom volgt u RD
(groen) de asfaltweg met links de grote
parkeerplaats (voormalige plek manege). Negeer
na 200 m, meteen voorbij parkeerplaats, smal
bospad rechts omhoog. 10 m verder gaat u L
(groen) over het smalle bospad met rechts het
Generaal Eisenhower hotel en conferentieruimte
van de Afcent.
8. Steek via bruggetje de Roode Beek over en ga
R (groen) het pad omhoog. Aan de T-splitsing
gaat u R de bosweg omlaag. Aan de 3-sprong
gaat u RD de smalle asfaltweg omlaag.. Steek de
twee asfaltwegen over en loop bij twee dikke
keien RD (blauw) het smalle bospad, dat meteen
naar rechts (blauw) buigt, omhoog. Aan de Tsplitsing gaat u L (blauw) het zigzaggende paadje
verder omhoog. Na bijna 150 m gaat u boven op
de steenberg meteen aan de Y-splitsing L over
het pad met links boomstronken en de steile
wand. (U loopt nu parallel aan het rechts gelegen
grindpad dat langs de afrastering loopt). Negeer
zijpaden rechts en blijf het pad RD vlak langs de
steile rand en boomstronken volgen.
(Een eindje verder heeft u prachtig uitzicht o.a. over
Brunssum. 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).
Aan het eind van het pad gaat u L (blauw) het pad
omlaag met links afrastering en met links
beneden het meanderende Roode Beekje waar u
in het begin van de wandeling langs hebt
gelopen. Een eind verder loopt u weer onder het
hoge viaduct door. Beneden aan de Y-splitsing,
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vlak voor de asfaltweg gaat u R (blauw) omhoog.
Even verder gaat u boven over het linker pad vlak
langs de vijver lopen. Aan de 3-sprong bij ingang
van natuurspeelplaats, gaat u RD over de
asfaltweg. Negeer zijpaden.
(U loopt nu weer door het Schutterspark. Bijna aan
het eind van de vijver passeer u rechts een
grashelling, dit was de eerste skihelling van
Nederland).
9. Aan het eind van de vijver gaat u aan de 3sprong bij wegwijzer en klimbos L (rood/geel) en
loop vlak langs de vijver over het pad langs de
zitbanken. Aan de 3-sprong, einde vijver, steekt
u RD via brug de Roode Beek over. Meteen
daarna aan de 3-sprong bij wegwijzer gaat u RD
(rood/blauw/groen) de asfaltweg omhoog.
(Even verder passeert u rechts de voormalige
pompgebouwen van de Staatsmijn Hendrik. Zie
infobord. De bij deze pompgebouwen staande
woning was in de Tweede Wereldoorlog het
onderduikadres van Joodse kinderen. Zie infobordje
zeker even lezen).
Aan de 5-sprong bij zitbank gaat u RD over het
bospad met links en rechts minispoor. Voorbij de
minispoorbrug “Fox Bridge” en de kruising van
minisporen gaat u aan de T-splitsing R. Meteen
daarna gaat u aan de 3-sprong L (groen). Aan de
kruising, met boom in het midden, gaat u R. Aan
de 3-sprong gaat u RD met rechts afrastering van
speeltuin. Neem nu het tweede pad L. Steek de
doorgaande weg over en loop RD (Schutterstraat)
omhoog. Na ruim 50 m gaat u vlak voor huisnr. 51
R over de klinkerweg. Aan de kruising bij 2
paaltjes gaat u RD over het tegelpad. Voorbij
nauwe doorgang gaat u aan de 4-sprong L de
asfaltweg omhoog.
(U loopt hier weer door de voormalige
mijnwerkersbuurt (kolonie) Schuttersveld).
Negeer
zijwegen.
Na
400
m,
voorbij
kolenwagentje, steekt u via oversteekplaats de
doorgaande weg over en ga R.
10. Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong L
(Doorvaartstraat) omlaag. Beneden voorbij
huisnr. 100 en sirenepaal gaat u L de smalle
asfaltweg/voetpad omlaag. Aan de 3-sprong gaat
u R met links een vijver met veel kroos. Aan de
volgende 3-sprong gaat u RD omhoog en u loopt
weer door het Vijverpark. Negeer zijpaden. Aan
de T-splitsing bij zitbanken en voor u de grote
vijver gaat u R. Aan de 3-sprong bij
kunstwerk/stenen wegkruis “kruising 4 wegen”
en voor grote kunstwerk “Partnerschaft” gaat u
R. Aan het eind van het asfaltpad gaat u L. Via
zebrapad steekt u de doorgaande weg over en
loop RD (Doorvaartstraat). Loop een eindje verder
onder de Centrumflat door. Aan de kruising bij
muurkruis (1912) gaat u R en meteen daarna komt
u links bij Proeflokaal Gorissen, de sponsor van
deze wandeling, waar u binnen of op het terras
nog iets kunt eten of drinken. Het personeel
verneemt graag wat u van de wandeling vindt.

