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GPS afstand Looptijd  Hoogteverschil Totaal omhoog 

15,10 km  3.45 uur   43 m  93 m 

 
Deze vlakke en schaduwrijke boswandeling gaat door het mooie Schutterspark en de Schinveldse Bossen. 
De route is geheel vlak  (Op het begin en einde na). U passeert enkele mooie vijvers.  U kunt de wandeling 
inkorten tot 6 km.  
 

 
 

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 
rechts (en niet zoals in de tekst staat links) de doodlopende weg in en parkeer aan de linkerkant op de 
parkeerplaats (gratis parkeren).  
 

U kunt ook starten vanaf restaurant de Lier, Leiffenderhofweg 3, Schinveld en dan na 9 km pauzeren bij 
Park het Plateau. Dit kan niet bij de afstand van 6,5 km. 
 

Degene, die 6 km loopt, kan ook starten bij Bouwbergstraat 52, Brunssum en dan pauzeren bij het 

beginpunt van de wandeling. Start dan bij ^^^^ in punt 11. 
 

 
 

247 BRUNSSUM 15 km - 6,5 km  
 

Vanaf de  parkeerplaats loopt u naar de grote 
spandoeken  “Park Het Plateau” en 
“BlotenVoetenPad” 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 
grindpad, 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 
met links de vijver genaamd MiniHaven 
Schutterspark. 
 

(U loopt hier door het Schutterspark, het oudste 
volkspark van Limburg (1920)). Bijna aan het eind 
van de vijver passeer u rechts een grashelling, dit 
was de eerste skihelling van Nederland).   
  

Aan de ruime 3-sprong bij zitbank en wegwijzer 
gaat u R de smalle asfaltweg omhoog en negeer 
dan meteen smal zijpad links. Na 150 m, 
tegenover het Klimbos, gaat u L (groen/blauw) de 
bos- grindweg omlaag. Negeer zijpaden. Aan de 
T-splitsing, met links een brug over de Rode 
Beek, gaat u R de grindweg omhoog. Aan de 
kruising bij zitbank, wegwijzer en asfaltweg gaat 
u  L (rood/blauw) het grind- bospad omhoog 
richting panoramapunt Hangvennen. Aan de 3-
sprong gaat u RD/L  (blauw) het pad verder 
omhoog dat vlak daarna boven bij 
picknickbank/uitzichtpunt Hangvennen rechts 
omlaag buigt met links de mooie heide.  
 

2. Na 300 m gaat u aan de 4-sprong  L het 200 m 
lange houten vlonderpad dwars door de heide, 
omlaag met de bijzondere natte heidevegetatie, 
omlaag. Beneden aan de T-splitsing gaat u R het 
asfaltpad omhoog. Aan de 4-sprong bij zitbank en 
wegwijzer gaat u L (blauw) over het asfaltpad. 
Negeer zijpaden. Na 400 m aan de T-splitsing bij 
woningen gaat u L de brede asfaltweg omlaag.  
 

(Hier aan de T-splitsing staat rechts bij twee 
zitbanken een met breuksteen gebouwd 
Mariakapelletje (1953)).   
 

Beneden aan de doorgaande weg gaat u R over 
het trottoir omhoog en na bijna 200 m loopt u 
onder het viaduct van de Ring Parkstad. 150 m na 
het viaduct, circa 30  m voor plaatsnaam bord 
Brunssum (Dit  is circa 100 m voordat de asfaltweg 
naar links buigt richting Schinveld en waar aan de 
overkant van de doorgaande weg de afrastering 
eindigt), steekt u voorzichtig de doorgaande weg 
over en loopt u RD over het smalle bospad met 
links even afrastering. Vlak daarna aan de 4-
sprong gaat u RD. Negeer zijpaden en blijf het 
kronkelende bospaadje RD volgen.  Na circa 150 
m, aan de achterkant van achtertuin van woning, 
buigt het pad rechts omhoog en meteen daarna 
bij toegangshekje van achtertuinruin buigt het 
pad naar links. 50 m verder gaat u aan de Y-
splitsing R omhoog.   Boven aan de T -splitsing 
gaat u R over het brede bospad.    
 

(Degene, die 6,5 km loopt, gaat u hier L. Ga  nu 

verder bij ****  in punt 10). 
 

https://parkhetplateau.nl/
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3. Steek vlak daarna, aan de rand van Schinveld 
(Sjilvend), de doorgaande weg over en loop RD 
over het bospad.  Aan de T-splitsing, met links 
twee stenen zuilen,  gaat u R over de bos- 
grindweg. Na 100 m gaat u aan de 4-sprong L 
(blauw) over het bospad, dat 100 m verder bij 
breed ijzeren hek naar rechts buigt met links 
afrastering van bos, waar soms paarden staan.  
Na 200 m gaat u aan de 4-sprong L (blauw) over 
de bos- grindweg met links afrastering van het 
bos, waar soms paarden staan.  Negeer zijpaden. 
200 m verder gaat u aan de kruising R 
(Heerenweg/blauw) over de bos- grindweg.   
 

4. Negeer zijpaden. Aan de 4-sprong, bij bord 
“grondwaterbeschermingsgebied”, gaat u RD 
(blauw) de grind- veldweg omlaag en loopt u 
onder hoogspanningskabels door en verlaat u het 
bos. Negeer zijwegen en blijf de veld- grindweg 
geruime tijd RD (blauw) volgen  
 

(250 m verder ziet u links kerktoren van de St 
Eligiuskerk  Schinveld).  
 

Na 600 m aan de 4-sprong bij zitbank en stenen 
veldkruis op sokkel, dat hier in 1860 geplaatst is 
door de fam. Herings-Zillen, gaat u verder RD 
(blauw/bruin/geel/groen) over de grind-veldweg. 
Vlak daarna aan de volgende kruising loopt u RD 
((blauw/brui/geel/groen) met links een 
paardenweiland en bijna 100 m verder passeert u 
links een woning. Na 300 m aan alweer een 
kruising gaat u RD (blauw) en negeer meteen 
zijweg links en loop RD (blauwbruin) met links 
een grasveld en u loopt even verder tussen 
enkele volkstuintjes door. Negeer zijpaden.    
 

5. Na ruim 300 m aan de ongelijke 4-sprong in de 
Schinveldse Bossen, het grootste 
aaneengesloten bosgebied in Zuid Limburg (308 
hectare), gaat u bij zitbank en Mariakapel over de  
tweede bosweg L. (Dus niet de Krekelbergerweg). 
Bij asfalt- fietspad  gaat u L. Meteen daarna gaat 
u bij afsluitboom en bord 
“grondwaterbeschermingsgebied” scherp R 
(geel/bruin) over de bosweg en u passeert even 
verder links een waterpompput. Voor breed 
ijzeren hek gaat u L (geel/bruin/blauw) over de 
grindweg met links een asfalt- fietspad. Negeer 
zijpaden en volg de grindweg, die na bijna 200 m, 
bij waterpompputten en voor hoge heuvel, een 
haakse bocht naar rechts maakt.  
 

(Als in de haakse bocht RD loopt, dan kunt naar de 
top van het heuvel lopen. Boven op de heuvel komt u 
bij het Bovenmeer (73,70 N.A.P.), een kunstwerk van 
Hans van Lunteren.  
 

Hier boven heeft u rondom mooi uitzicht over o.a. de 
Schinveldse Bossen. Hier ziet u ook de kerktoren in 
de Duitse plaats Gangelt wiens bekendste inwoner 
Mercator was (topografisch kaarten). Mogelijk ziet u 
beneden op het grote grasveld grazende Schotse 
hooglanders). 
 

6. Let op! Meteen voorbij afsluitboom en vlak 
voor T-splitsing en waar het asfaltpad naar links 

buigt, gaat u bij picknickbank R (bruin/rood/ 
groen/paars) over het bospad.   
 

(Hier aan de T-splitsing ziet u links  een witte hoeve 
(Handelsstal Leiffenderhof.  
 

Als u wilt pauzeren, dan kunt u hier aan de T-splitsing 
bij waterpunt van WML R over de parkeerplaats 
lopen en dan komt bij restaurant De Lier.  
 

Achter het restaurant is een terras waar u kunt kijken 
naar opstijgende zweefvliegtuigen van de Eerste 
Limburgse Zweefvlieg Club (1934)). 
 

Negeer zijpaden en blijf het bospad RD (rood) 
volgen met even verder links aan de bosrand het 
zweefvliegveld. Na 500 m aan de omgekeerde Y-
splitsing bij bord “grondbeschermingsgebied“ 
gaat u RD (rood). Negeer zijpaden. 250 m verder 
steekt u via (zitbank)brug het Russcherbeekje 
over en even verder ziet u rechts de voormalige 
visvijver van H.S.V. de Hering.  
 

(Mogelijk ziet u links op het zweefvliegveld 
zweefvliegtuigen liggen, die wachten totdat ze met 
een lier omhoog worden getrokken).   
 

Aan de 3-sprong, voorbij veerooster en met links 
een houten hek, gaat  u R (bruin/rood/paars).  
 

(Mogelijk komt u hier grazende Schotse Hooglanders 
(runderen met horens) tegen). 
 

Aan de 4-sprong gaat u R (bruin/rood/paars). 
 

7. Vlak daarna buigt het pad voor de voormalige 
visvijver van H.S.V. de Hering naar links  
(bruin/rood/paars). Aan de T-splitsing bij  grote 
open plek/grasveld en drie “keienkorfzitbankjes”   
gaat u R  (roze) over de brede bos- grindweg met 
links een asfalt- fietspad en rechts het grote 
grasveld, waar de Schotse hooglanders graag 
vertoeven. Na 150 m gaat u L (roze/groen/paars) 
over het bospad.  Aan de 3-sprong gaat u R door 
het klaphek en volg RD (roze/groen) het brede 
bospad, dat meteen naar links buigt. Negeer 
zijpaden en loop RD (roze/groen) en na 150 m 
loopt u  langs en door de bosrand met rechts 
weilanden. 
 

8. Na 300 m aan de 3-sprong, met rechts een 
veldweg, gaat u verder RD (roze/groen) door en 
langs de bosrand met rechts weilanden. Na 300 m 
gaat u bij houten afsluitpaal L (roze) over het 
bospad en na 50 m, waar het bospad naar rechts 
buigt, passeert u rechts broekbos/natbos.  
 

(Na 400 m  passeert u rechts een opening waar u 
mooi uitzicht heeft over de grote plas genaamd de 
Kleiput (voormalig grindgat Mols)). 
 

De waterplassen zijn ontstaan door kleiwinning, waar 
de Romeinen 2000 jaar geleden al mee zijn 
begonnen. Na de winning lopen de groeven vol water 
en ontstaan kleine meren, waar vooral in de 
oeverzone bijzondere planten en dieren leven) 
 

Na 500 m, aan de 4-sprong einde vijver, gaat u R 
(bruin/geel) met rechts aan de bosrand de grote 
plas. 100 m verder  aan de 3-sprong, waar u 
rechts bij “strandje” mooi uitzicht op de grote 
plas heeft, gaat u L over het smalle bospad, dat 
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drassig kan zijn en na bijna 50 m passeert u links 
een kleine plas.   
 

9. Negeer zijpaden en volg het kronkelende 
bospad. Na bijna 200  m verlaat u het bos en volg 
dan het graspad met rechts afrastering van de 
grote plas, de voormalige Russchergroeve en met 
links het stroomgebied van het Russcherbeekje. 
Na 400 m gaat u de grindweg L (bruin) omhoog. 
Na bijna 150 m gaat u R (bruin) over het  licht 
stijgende bospad met de vele varens. Na 300  m 
aan de T-splitsing, bij woning en links de 
asfaltweg  L272), die hier de grens vormt tussen 
Nederland en Duitsland,  gaat u R over de veld- 
grindweg en u passeert meteen rechts een groot 
weiland. Na bijna 400 m aan de ongelijke 4-
sprong bij zitbank, afvalbak en 
hoogspanningskabels  gaat u RD (blauw) over de 
grind- bosweg. Na 300 m passeert u bij trafokast 
links de ingang naar (privé) visvijver en de ingang 
van terrein hondenvereniging. 150 m verder aan 
de 3-sprong voor woonhuis (no. 63) gaat u RD 
(blauw) over de asfaltweg, die  een bos- grindweg 
wordt.  
 

10. Negeer na bijna 200 m zijpad rechts.   
 

(U verlaat hier de blauwe route en u loopt nu weer 
het verbindingsstuk terug naar het Schutterspark).  
 

100 m verder, circa 30 m voor twee stenen 
pilaren,  gaat u L over het smalle bospad. Steek 
weer voorzichtig aan de rand van Schinveld de 
doorgaande weg over en loop bij bordje “Dal van 
de Rode Beek” RD over het bospad. Negeer 
zijpaadje links omlaag. **** Aan de kruising bij 
vakantiepark De Brenkberg gaat u RD (blauw) met 
rechts het vakantiepark. Aan het eind van het 
vakantiepark gaat u aan de volgende kruising RD 
(blauw) omlaag. Beneden aan de aan de ruime 5-
sprong (in elk geval veel) gaat u L (blauw) het 
(holle) bospad omlaag. Beneden steekt u via 
bruggetje de Rode Beek over en ga dan L over de 
smalle asfaltweg/tweerichtingsfietspad met 
rechts de Ring Parkstad en links het 
meanderende Rode Beekje.  Na 200 m buigt de 
smalle asfaltweg rechts onder het viaduct van de 
Ring Parkstad door. Meteen daarna, waar de 
smalle asfaltweg weer naar rechts buigt, gaat u 
RD/L over het grindpad  dat gelegen is  tussen de 
Kattenkoelen visvijvers, waar tussen door (links) 
de Rode Beek stroomt. Aan de ruime 3-sprong bij 
visstekken gaat u L omhoog en u steekt de 
parkeerplaats over. Steek voorzichtig de 
doorgaande weg over en ga L over het trottoir  en 
u steekt via brug de Rode Beek over.   
 

11.   Vlak daarna gaat u R (Bouwbergstraat) de 
asfaltweg  omhoog. (Hier heeft u eerder gelopen).   

^^^^ Boven. bij huisnr. 52 en voor links staand 

Mariakapelletje. gaat u R (blauw) over de smalle 
asfaltweg, die na 100 m een dalende en stijgende 
smalle asfaltweg/asfaltpad wordt. Na 400 m gaat 
u aan de kruising bij zitbank en wegwijzer R het 

asfaltpad omlaag met links het hangven. Negeer 
lang vlonderpad links.  
12. Via brug steekt u de 25 km lange Rode Beek 
over, die hier vlakbij ontspringt in het 
natuurgebied Brunssumerheide en bij Oud-
Roosteren in de Geleenbeek stroomt. Vlak daarna 
aan de 4-sprong bij zitbank gaat u L (rood/blauw) 
over de smalle asfalt- bosweg Negeer na ruim  50 
m vlonderpad rechts. Negeer zijpaden en volg de 
smalle asfalt- bosweg RD. Na ruim 300 m gaat u 
aan de 4-sprong bij zitbank L (geel) over het 
asfalt- bospad door de beukenlaan. (U verlaat hier 
fietsroute 74 en de Groenmetropool fietsroute).  
Negeer zijpaden en volg het asfaltpad, dat na 100 
m naar rechts (geel) buigt door de “beukenlaan”. 
Na bijna 500 m gaat u aan de T-splitsing bij 
wegwijzer L en via brug steekt u de Rode Beek 
over.  
 

(Rechts ziet u hier 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  
waterleidingnetwerk geleid en het werd gebruikt in de 
steenkolenwasserij).  
 

De bij deze pompgebouwen staande woning was in 
de Tweede Wereldoorlog het onderduikadres van 
Joodse kinderen. Zie infobordje) 
 

Meteen daarna gaat u R (blauw) over de asfalweg 
met links de recreatievijver.  
 

(U passeert enkele zitbanken en een houten gebouw 
genaamd “t Pompenhüske.  
 

Dit is de oude 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).  
 

Aan de 4-sprong, met rechts het “bijenhuis” met 
zadeldak van de imkervereniging Mijnstreek,  
gaat u L groen/geel) tussen de vijvers door. Volg 
nu de asfaltweg, die naar links buigt met links het 
recreatiemeer. Tegenover de ingang van de 
Minihaven en bij wegwijzer gaat u R het grindpad 
omhoog en loop even verder het 115 treden 
tellende lange betonnen trappenpad met leuning 
omhoog. Boven volgt u RD het grindpad en dan 
komt u links bij het terras en de Amlhütte, een 
echte Oostenrijke hut waar u binnen of op het 
terras nog iets kunt eten of drinken o. a. koffie en 
Bienestich of van een biertje/fris. Er is ook de 
Kaiserschmarn, de bekende Oostenrijkse 
pannenkoek  verkrijgbaar. De uitbaters vernemen 
graag wat u van de wandeling vindt. 

   
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.   


