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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,01 km  2.25 uur  30 m  62 m 
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  blz 2 van 4 

 

Rode draad tijdens deze licht heuvelachtige en zeer afwisselende wandeling, is de Roode Beek.  U 
wandelt eerst door het mooie Vijverpark, om de vijver heen en dan loopt u even door de wijk 
Schuttersveld, een voormalige mijnwerkersbuurt (kolonie/beschermd dorpsgezicht).  Vervolgens loopt u 
in het Schutterspark via een schitterend paadje langs de Roode Beek. Voor de Kattekoelenvijver gaat u 
richting heide  waar  u o. a. over een prachtig vlonderpad loopt. Na een stuk door de bossen passeert u 
twee mooie vijvers in het Schutterspark en dan loopt u een steenberg (terril) omhoog met fraai uitzicht. U 
wandelt een prachtig stuk langs de kabbelende Rode Beek en dan loopt u terug door de wijk 
Schuttersveld. Het laatste stuk loopt u weer door het Vijverpark en passeert u het prachtige voormalige 
gemeentehuis. Bij de brasserie is een fijn terras. U kunt ook starten op de parkeerplaats van de 
Kattekoelenvijver en dan fijn pauzeren of lunchen bij Brasserie aan Tafel.  

 

 
 

Startadres: Brasserie Aan Tafel, Kerkstraat 5, Brunssum. Tel: 045-7851017. 
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!  

 

Startadres: Parkeerplaats Kattekoelenvijver. Navigatie Hoogenboschweg 51, Brunssum.  Neem de 
rechtse parkeerplaats.  Vanaf de parkeerplaats steekt u de doorgaande weg over en gaat  u RD 
(Bouwbergstraat). Ga dan verder bij **** in 3. 

 
 

1570. BRUNSSUM 10 km 
 

1.  Met uw rug naar de ingang van Brasserie Aan 
Tafel gaat u R.  Steek vlak daarna bij kunstwerk 
(fontein/lampionplant) via zebrapad de 
doorgaande weg over en loop RD met links het 
gemeentehuis, met op het dak een carillon in 
kubusvorm, met 38 klokken. Na bijna 100 m gaat 
u op het Lindeplein, bij fontein, L en loop bij  
waterval/kunstwerk RD de brede trap omlaag.  
Beneden voor de vijver bij het kunstwerk “Drijven 
gaat u R over het pad.  Negeer zijpaden en loop 
half om de mooie vijver, een voormalige 
bruinkoolgroeve (1919), heen. Bij zitbanken en 
haag verlaat u de vijver. Aan de  4-sprong voor 
stenen brug gaat u R met rechts de speeltuin.  
Aan de 4-sprong gaat u RD met rechts het 
Calisthenics Park (krachttraining/fitness). Meteen 
daarna aan de 3-sprong gaat u R met rechts de 
fitnesstoestellen.  Aan de T-splitsing gaat u L de 
asfaltweg omhoog en u passeert meteen links  
zorgcentrum Louise. Steek boven, bij 
verkeerslichten, aan de linkerkant de doorgaande 

weg over en loop RD. Na 30 m gaat u, voorbij 
steenkolenwagentje, L (Brunahildestraat) de 
eenrichtingsweg 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)).  

 

Steek, na bijna 500 m,  beneden bij huisnr. 101 de 
doorgaande weg over en ga L. Meten daarna gaat 
u R over de parkeerplaats en volg RD de 
asfaltweg met rechts speeltuin Schutterspark.   
 

2.  Aan de 4-sprong bij wegwijzer gaat u R en via 
(openstaand) hek loopt u het Schutterspark, het 
oudste volkspark van Limburg (1920), binnen.   
 

(Meteen links passeert u de halte Jack Stofmeel van 
het spoorlijntje  Schutterspoor).   
 

Aan de 3-sprong, bij zitbank en wegwijzer, gaat u 
L de asfaltweg omlaag, die vlak daarna, bij de 3 
voormalige pompgebouwen van de Staatsmijn 
Hendrik, rechts omlaag buigt.  
 

(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 waterleidingnetwerk 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 geweest. Zie infobord). 
 

Beneden vlak voor brug en bij wegwijzer gaat u L 
(groen/geel) over de smalle asfaltweg.  

https://www.facebook.com/Brasserie-Aan-Tafel-112892350175553/


  blz 3 van 4 

 

Let op! Na 10 m gaat u schuin R over het 
bospaadje en volg het leuke paadje vlak langs de 
Ro(o)de Beek. (Door Natuurmonumenten en andere 
officiële instellingen wordt de naam Roode Beek 
gebruikt). Na 300 m gaat u aan de kruising bij brug  
L (groen).  Na 30 m gaat u R over bospad. Vlak 
daarna, aan de T-splitsing, gaat u R.  Aan de 
volgende T-splitsing, bij afgezaagde boom, gaat u 
R. Meteen daarna, waar het pad naar rechts buigt, 
loopt u RD. Meteen daarna, bij liggende takken 
(2022), gaat u L over het paadje met rechts de 
Ro(o)de Beek. Na 150 m buigt het paadje links 
omhoog en loop dan RD langs de voormalige 
betonnen pompputten.   
 

(De  betonnen pompputten, die nu het onderkomen  
van vleermuizen zijn, werden door de Staatsmijnen 
gebruikt om water vanaf 180 m diepte omhoog te 
pompen. Het water werd gebruikt voor de 
drinkwatervoorziening van Brunssum en andere 
gemeenten en voor het wassen van steenkool).  
 

Steek, bij infobordje, via boombrug het beekje 
over en ga R over de smalle asfaltweg.  Meteen 
daarna gaat u L over het bospad en u passeert 
even verder weer pompputten. Negeer zijpaden 
en volg het pad, dat na 200 m nabij  
tenniscomplex, naar rechts buigt.    
 
3. Aan de 3-sprong, met links een houten 
bruggetje, gaat u R langs de pompputten.    
 

(Hier komt u via infobord meer te weten over de 
pompputten). 
 

Aan de volgende 3-sprong gaat u R over het  
100 m lange  vlonderpad.  Aan de T-splitsing gaat 
u L over de smalle asfaltweg. Aan de 4-sprong, bij 
zitbank en wegwijzer, gaat u RD (blauw) over het 
grindpad.   Aan de 3-sprong  gaat u R (blauw) en 
meteen daarna gaat u aan de T-splitsing L 
(blauw). Meteen daarna, voor speelveld, gaat u R 
(blauw) over het bospad met links (even) het 
sportveld.  Aan de 4-sprong gaat u RD (blauw).  
Aan het einde volgt u RD de klinkerweg.  Aan de 
T-splitsing gaat u R over de doodlopende weg en 
ga dan meteen L (blauw) over het trottoir langs 
het fietspad.  Aan de doorgaande weg gaat u R en 
via brug steekt u de Ro(o)de Beek over.  Vlak 
daarna gaat u R (Bouwbergstraat) de asfaltweg  

omhoog. **** Boven, bij huisnr. 52 en voor links 

staand Mariakapelletje, gaat u R (blauw) over de 
smalle asfaltweg. Negeer zijpaden. Na bijna 400 m 
gaat u boven aan de 4-sprong, bij zitbank, R het 
asfalt- fietspad omlaag. 
 

4.  Na ruim 50 m gaat u L over het 200 m lange 
houten vlonderpad omhoog, dwars door de heide 
met de bijzondere natte heidevegetatie.  Boven 
aan de 4-sprong gaat u R met rechts het 
heidegebied. Bij picknickbank/uitzichtpunt 
Hangvennen buigt het pad links  omlaag. 
 

(Hier heeft u bij picknickbank mooi uitzicht op de 
heide, een fijne pauzeplek na 5 km lopen). 
 

Aan de 3-sprong gaat u RD (blauw).  Beneden aan 
de 4-sprong, bij zitbank en wegwijzer, gaat u RD 

(wit) het asfaltpad omhoog met links heide. Na 
150 m, aan de 4-sprong, gaat u R 
(mountainbikeroute) het smalle pad omlaag. 
Beneden, aan de T-splitsing, gaat u L het brede 
pad omhoog.  Boven, aan de T-splitsing, gaat u R 
de asfaltweg omlaag. Beneden aan de 3-sprong 
bij zitbank gaat u L (wit) met rechts de 
recreatievijver genaamd MiniHaven 
Schutterspark.    
 

(Meteen links (grasveld) passeert u de eerste 
skibaan van Nederland 
 

Aan het einde van de vijver, waar de asfaltweg 
naar rechts buigt en bij ingang natuurspeelplaats, 
(dikke boomstammen “poort”) gaat u aan de  
4-sprong RD over het pad, met rechts de 
volgende vijver en even verder loopt u parallel 
aan het links gelegen pad.   Aan de Y-splitsing 
gaat u L (blauw) licht omhoog/omlaag en vlak 
daarna gaat u L (blauw) het grindpad omhoog 
onder het hoge viaduct door.   Loop nu via het 
grindpad de voormalige mijnsteenberg van de 
staatsmijnen Prins Hendrik en Emma omhoog 
met rechts afrastering en beneden de 
meanderende Ro(o)de Beek waar u straks langs 
loopt   
 

5. Boven op de mijnsteenberg gaat u aan de  
Y-splitsing R en heeft u rechts mooi uitzicht o.a. 
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 pad 
zigzaggend de mijnsteenberg omlaag. Aan de  
T-splitsing gaat u R (blauw) verder omlaag.  
Beneden gaat u R over het fietspad/grasberm. 
Meteen voor de rotonde gaat u R over de smalle 
asfaltweg met even verder links het aan de 
rotonde staande wegkruis. Na 100 m  gaat u R 
omlaag en volg het pad met rechts de  beek. Bij 
ingang van tunnel en infobordje “Ontkluizing  
(Ro(o)de Beek” loopt u verder RD langs de beek. 
 

(Deze tunnel is tijdens de Tweede Wereldoorlog als 
schuilkelder gebruikt. Zie infobord) 
 

Bij stenen dam volgt u RD het smalle pad door 
het stroomgebied van de Roode Beek. Voorbij 
ingang- uitgang tunnel gaat u R over de smalle 
asfaltweg onder het hoge viaduct door. Bij 
houten brug gaat u RD over de smalle asfaltweg  
met rechts de vijver.  Na 50 m gaat u L over het 
paadje en aan het einde gaat u L over de brug.    
  

6. Meteen na de brug  gaat u, aan de 3-sprong bij 
wegwijzer, R (groen/geel) over de asfaltweg met 
links de kinderboerderij Schutterspark.  Aan de  
4-sprong bij zitbank en wegwijzer gaat u L (groen) 
met links de kinderboerderij.    



  blz 4 van 4 

 

Aan de 3-sprong, bij ijzeren hek, gaat u R (groen) 
over het bospad. Na 30 m gaat u, aan de  
3-sprong, RD en ga dan meteen, aan de volgende 
3-sprong, L (groen) over het licht stijgende 
bospad. Aan de 4-sprong, met boom in het 
midden, gaat u RD. Steek vlak daarna de 
doorgaande weg over en loop RD (Parkstraat) 
door de wijk Schuttersveld.  Tegenover huisnr. 54 
gaat u R over de klinkerweg en loop even verder 
RD tussen de ijzeren doorgang door. Voor  
huisnr. 51 gaat u L de asfaltweg omhoog. Negeer 
zijwegen. Bij frituur “De Gouden Keet” gaat u R 
langs huisnr. 11 omlaag. Steek beneden bij 
verkeerslichten de doorgaande weg over  en ga R 
over het trottoir.    Na 50 m gaat u L  
(Doorvaartstraat) omlaag.    
 

7. Na 150 m gaat, u tegenover huisnr. 49 en bij 
sirenepaal, L het asfaltpad omlaag. Aan de  
T-splitsing in het Vijverpark gaat u voor vijver L 
en u passeert het (overdekte) openluchttheater.  
Steek R de brug met leuke leuning over en ga dan 
L omhoog. Aan de 4-sprong, bij houten brug, gaat 

u RD. Negeer meteen stenen brug links en u 
passeert rechts twee kunstwerken. Aan de  
3-sprong, bij kunstwerk “Adam en Eva” en rode 
sequoiadennen/mammoetbomen, gaat u L 
omlaag. Aan de T-splitsing voor de vijver gaat u 
R.  Aan de 3-sprong, met rechts het monument 
Joodse kinderen, gaat u L met links de  mooie 
vijver waarop in de winter geschaatst wordt. 50 m 
verder aan de 3-sprong bij herdenkingssteen “40 
jaar NAVO Brunssum” gaat u R. Meteen daarna 
aan de volgende 3-sprong, gaat u L omhoog met 
links een heg.  Boven gaat u L over de klinkerweg 
met links het gemeentehuis. Aan de 5-sprong bij 
ANWB-wegwijzer steekt u R, via zebrapad, de 
doorgaande weg over en loop, bij kunstwerk 
(fontein/lampionplant) en het mooie 
rijksmonumentale oude raadhuis (1919-1921), RD 
(Kerkstraat/voetgangerszone) omlaag.  Meteen 
daarna, bij huisnr. 5, komt u links bij Brasserie 
Aan Tafel, de sponsor van deze wandeling, waar 
u binnen of op het terras nog iets kunt eten of 
drinken. De lunchplank is een aanrader! 

 

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. 

   


