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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

5,15 km  1.20 uur  28 m  56 m 
 

Een leuke gezinswandeling met speurtocht die u ook nog kunt inkorten.  Vanaf de Oostenrijkse Almhütte 
daalt u het trappenpad af en beneden loopt u langs een mooie vijver.  U loopt even door de bossen en dan 
wandelt u over een prachtig vlonderpad over de heide.  Voorbij nog een vlonderpad wandelt u over leuke 
bospaadjes langs de Rode Beek en dan loopt u terug langs de vijver.  U volgt een prachtig paadje langs de 
Rode Beek en dan klimt u een steil paadje omhoog naar de steenberg van de Prins Hendrikmijn.  Met mooi 
uitzicht daalt u af en via het trappenpad loopt u omhoog naar het terras en de Almhütte met Oostenrijkse 
gerechten.  Ook zonder de speurtocht is het een leuke route om te lopen.  
 

 
 

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 m 
gaat u R (Ganzenpool) over de doodlopende weg en parkeer vlak daarna links op de grote  parkeerplaats (gratis 
parkeren).  
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Vanaf de  parkeerplaats loopt u naar de grote 
spandoeken  “Park Het Plateau” en 
“BloteVoetenPark” en loop daar  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 links het Kids Cross 
Parcours en even verder loopt u RD het lange 
betonnen trappenpad met leuning omlaag. 
Beneden aan de asfaltweg bij wegwijzer gaat u R 
(geel) met links de vijver genaamd MiniHaven 
Schutterspark. 
 

(Vraag A):  Hoeveel hele borden zitten aan deze 
wegwijzer?)     
 

Aan de 3-sprong bij zitbank en wegwijzer gaat u R 
de smalle asfaltweg omhoog en na 20 m gaat u L 
(ruiterroute) het bospaadje omlaag met even 
verder links van u het meanderende Rode Beekje   
Aan de T-splitsing bij markeringspaal gaat u L 
over de bosweg. 
 

(Vraag B: Welk teken staat er op deze 
markeringspaal?) 
 

Meteen daarna aan de T-splitsing bij brug gaat u 
R (blauw) de brede grind- bosweg omhoog.  
 

(Vraag C:  Bij de brug staat een wit bord met rode 
rand, wat staat er op het bord?)  
 

Aan de 4-sprong bij zitbank en wegwijzer gaat u L 
(geel/blauw) het grind- bospad omhoog.  
 

(Vraag D: Wat staat er op de wegwijzer?) 

Aan de Y-splitsing gaat u L (blauw) verder 
omhoog. Vlak daarna, waar pad rechts  (blauw) 
omlaag buigt, passeert u een picknickbank met 
prachtig uitzicht op het hangven.  Boven aan de 
4-sprong gaat u L over het mooie vlonderpad 
door het hangven/heide  omlaag.    
 
2. Beneden aan de T-splitsing gaat u L de smalle 
asfaltweg omlaag en via brug steekt u de Rode 
Beek over. Meteen na de brug gaat u aan de  
4-sprong  bij zitbank L (roze/blauw).   
 

(Vraag E:  Welk nummer fietsroute loopt hier  
rechtdoor?) 
 

Na 50 m gaat u R over het houten vlonderpad 
door het broekbos/natbos. Meteen na het 
vlonderpad gaat u L en meteen daarna  bij oude 
waterput gaat u R.   
 

(Vraag F: Na 30 m passeert u rechts een infobord en 
restanten uit de mijnindustrie, wat zijn dit?)   
 

Aan de 3-sprong, bij plat houten bruggetje, gaat u  
L.  Na bijna 50 m gaat u R over een boomstam en 
volg het pad dat een bocht naar links maakt.  Bij 
oud waterpompstation, circa 5 m voor T-splitsing, 
gaat u R over het pad met rechts boven de 
lichtinstallatie van tennisbaan.  150 m verder 
steekt u een beekje over en meteen daarna aan 
de 3-sprong gaat u L met rechts aan de bosrand 
grasland.  
 

3.   Steek de smalle asfaltweg over en loop RD 
(geel) over het asfaltpad door de beukenlaan. 
Negeer zijpad links.  

https://parkhetplateau.nl/
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Waar het asfaltpad naar rechts buigt, gaat u bij  
ijzeren paaltje RD het bospad omlaag.   
 

(Vraag G: Op dit ijzeren paaltje zit een rode sticker, 
welke vorm heeft deze?) 
 

Negeer zijpad rechts en vlak voor de Rode Beek 
gaat u R met links de Rode Beek. Blijf nu vlak 
langs de beek lopen. Aan de 4-sprong bij brug 
gaat u RD verder vlak langs de beek.  Na 250 m, 
met voor u de voormalige pompgebouwen, gaat u 
L over de smalle asfaltweg. Vlak daarna aan de  
T-splitsing bij wegwijzer, gaat u L en via brug 
steekt u de Rode Beek over. 
 

(Vraag H: Hoevaak staat de letter p op de 
wegwijzer?) 
 

(Als u hier aan de T-splitsing R de asfaltweg omhoog 
loopt, komt u na 50 m bij 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.) 
 

Na de brug gaat u aan de 3-sprong R over de 
smalle asfaltweg met links het recreatiemeer  en 
u passeert het houten gebouw genaamd ”t 
Pompenhüske.    
 

(Vraag I:  25 m voor  het einde van de vijver passeert 
u rechts een gebouwtje met zadeldak, waarvoor is 
dit?) 
 

4.   Aan het einde van de vijver gaat u aan de  
4-sprong bij verbodsbord, infobord  met 
wegwijzer, RD.   
 

(Vraag J: In welk park zijn we hier?) 
 

(Degene die de korte route loopt, gaat u hier L over 
de asfaltweg tussen de vijvers door en volg de 
asfaltweg, die naar links buigt. Ga dan verder bij **** 
Vraag P in punt 5).    
 

Meteen daarna aan de 3-sprong bij infobord gaat 
u RD/L  over de smalle asfaltweg.   
 

(Vraag K: Hoe heet de beek waar je langs loopt?) 
 

Bij betonnen zitbank steekt u via houten brug 
weer de Rode Beek over (hier komt u straks weer 
terug) en volg de smalle asfaltweg onder het hoge 
viaduct door.  Meteen na het hoge viaduct gaat u 
bij de volgende stenen zitbank L over het smalle 
grindpad met links het meanderende Rode Beekje 
en rechts een “vijver”.     
 

(Vraag L: U passeert links een stenen tunnel, 
waarvoor werd die gebruikt?)   
 

Bij de stenen dam gaat u RD en blijf over het 
paadje langs de Rode Beek lopen en met links de 
hoge  steenberg. Waar het pad, voorbij infobord 

en  uit- ingang tunnel  ophoudt, gaat u L over de 
smalle asfaltweg. Loop bij achterkant van mooi 
smeedijzeren wegkruis  RD langs de rotonde. Aan 
het einde van de rotonde gaat u L over het 
fietspad met links het meanderende Rode Beekje.   
 

(Vraag M: Hoe heet het gebouw dat rechts aan de 
overkant van de weg staat?)   
 

5. Na 200 m gaat u bij bordje “Rode Beek” en 
twee keien L (blauw) het bospad omhoog. Na  
50 m gaat u aan de T-splitsing scherp L (blauw) 
steil het smalle pad, dat enkele bochten maakt, 
omhoog.  Na bijna 150 m gaat u boven op de 
steenberg van de voormalige staatsmijn Prins 
Hendrik (1915-1963), bij rechts staande 
afrastering, aan de Y-splitsing L, met links de 
steilrand.   
 

(U kunt hier ook het pad RD volgen met rechts de 
afrastering. Ga dan verder bij **** in dit punt.) 
 

Aan de volgende Y-splitsing gaat u ook L met 
voor u de communicatietoren van de Afcent.   
Voorbij het hoogste punt gaat u **** aan de 
omgekeerde Y-splitsing RD het pad omlaag met 
links afrastering.   
 

(Vraag N: Aan deze omgekeerde Y-splitsing staat 
een bordje met 3 hoofdletters, welke letters?) 
 

Loop nu het grindpad omlaag met links 
afrastering en mooi uitzicht op het meanderende 
Rode Beekje, waar u net langs heeft gelopen 
Beneden loopt u weer onder het hoge viaduct 
door.  
 

(Vraag O: U loopt weer onder het viaduct door, 
hoeveel schuine pijlers heeft het viaduct?) 
 

Negeer na viaduct zijpad rechts omhoog. Meteen  
daarna aan de 4-sprong, bij houten brug en 
betonnen zitbank, gaat u R het pad (even) 
omhoog met links de vijver.  Blijf nu het pad vlak 

langs de vijver volgen. (Dus niet over het rechts 
gelegen asfaltpad). Aan de 4-sprong voor de 
volgende vijver gaat u RD over de asfaltweg.     
 

**** Vraag P: U passeert meteen links aan de vijver 
een infobord, wat mag je hier niet?)  
 

Tegenover de ingang van de Minihaven en bij 
wegwijzer gaat u R over het grindpad en loop 
even verder het lange betonnen trappenpad met 
leuning omhoog. 
 

(Vraag Q: Hoeveel treden omhoog heeft dit 
trappenpad? Incl. de bovenste trede.)  
 

Boven volgt u RD het pad en komt u links bij de 
Almhütte, een echte Oostenrijkse hut waar u 
binnen of op het terras nog iets kunt eten of 
drinken. Proef eens de echte Kaiserschwarm.

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.   
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Antwoorden speurtocht 
 

 

Vraag A:  7 borden 
  
Vraag B:   Hoefijzer 
 
Vraag c:   3,0 t 
 
Vraag D:   Panoramapunt Hangvennen 
 
Vraag E:   Fietsroute 33 
 
Vraag F:   Pompputten 
 
Vraag G:   Een hartje 
 
Vraag H:  14 x de letter p 
 
Vraag I:   Imkervereniging Mijnstreek.   
 
Vraag J:  Schutterspark 
 
Vraag K:  Rode Beek 
 
Vraag L:    De tunnel werd tijdens de tweede wereldoorlog als schuilkelder gebruikt 
 
Vraag M:  Triade 44 of  Zorggroep Triade 
 
Vraag N:  MTB 
 
Vraag O:  4 pijlers 
 
Vraag P:   Niet de watervogels voeren 
 
Vraag Q:  115 treden 
 
 

 

 
 

 

 


