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Tijdens deze gemakkelijke wandeling met een paar lichte heuveltjes loopt u door de Schinveldse Bossen 
naar het Schutterspark in Brunssum waar genoeg zitbanken staan.  U kunt halverwege pauzeren bij  Park 
het Plateau.  De terugweg gaat door het bos en langs de mooie Kattenkoelen vijvers.  
 

Startadres Schinveld: IJscoland, Kloosterlaan 8, Schinveld. Tel:045-2058285.  Geopend van de eerste 
donderdag in maart tot aan de Kerst.  Dagelijks vanaf 13.30 uur. Na 16 sept. op maandag gesloten. 
 

 
 

Achter Ijscoland (smal straatje A Gen Bies) ligt “Bitter en Zoet chocolaterie” dat bij IJscoland hoort. (Hier 
kunt koffie en o.a. wafels en  heerlijk chocolade krijgen. Er zijn voldoende zitplaatsen. Dinsdag open vanaf 13 uur. 
Wo t/m za open van 10 uur tot 17 uur). 
 

(Op het plein mag u op zondag gratis parkeren, door de week heeft u een parkeerkaart nodig. In de Kloosterlaan 7 
zijn gratis parkeerplaatsen). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 9,86 km  2.20 uur  45 m  82 m 
 

 
 

299. SCHINVELD  9,9 km 
 

1.  Met uw rug naar de ingang gaat u L omlaag. 
Steek meteen daarna bij bushuisje via zebrapad 
de doorgaande weg over en loop bij infobord RD 
(A Ge Water) over de brede klinkerstoep met links 
van u de Rode Beek en het plein. Na 50 m gaat u 
R (Nieuwwijkstraat) over de asfaltweg, die meteen 
naar links buigt. Aan de kruising bij groot 
muurkruis gaat u RD. Aan de volgende kruising 
gaat u verder RD (Heringsweg).  Loop bij bord  
“einde bebouwde kom” en bord “Stilte gebied” 
tussen 2 pilaren door richting bos. Aan de Y-
splitsing gaat u R (blauw/rood/geel). Meteen 
daarna aan de volgende Y-splitsing gaat u RD 
(blauw/geel/rood), richting Nonke Buusjke. 
Negeer zijwegen en blijf de brede bosweg RD 
volgen. Na bijna 600 m gaat u aan de 4-sprong R 
(blauw/bruin/groen). Negeer zijwegen en blijf de 
grind- veldweg 1,3 km RD volgen.  
 

(Na 100 m passeert u links een woning.  
 

Na 300 m passeert u aan de kruising bij zitbank 
rechts een op sokkel staand stenen veldkruis, dat 
hier in 1860 geplaatst is door de fam. Herings-Zillen,  
 

Na 600 m verder ziet u rechts de kerktoren van de St. 
Eligiuskerk in Schinveld).  
 

Na bijna 1 km wordt de veldweg een licht 
stijgende bosweg. Negeer zijpaden.  
 

2. 200 m voorbij twee stenen pilaren gaat u aan 
de dorpsrand van Schinveld aan de kruising bij 
zitbank bij verbodsbord L (Emmastraat) over de 
smalle klinkerweg. Aan de 3-sprong bij grote 
verkeersspiegel en links de Heidedwarsstraat 
gaat u RD. Een eindje verder  voorbij twee stenen 

pilaren wordt de asfaltweg een bos- grindweg.  
Na bijna 50 m gaat u R over het smalle bospad. 
Steek de doorgaande weg over en loop bij bordje 
“Dal van de Rode Beek” RD over het bospad.  Let 
op! Na 50 m gaat u L het bospaadje omlaag.  (U 

loopt dus niet RD tot aan de kruising bij vakantiepark 
de Brenkberg). Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong 
gaat u L. Voor toegangshekje gaat u L en meteen 
daarna bij de achterkant van de achtertuin gaat u 
L en volg RD het kronkelende bospaadje. Negeer 
zijpaden.  Na circa 150 m, aan het eind van het 
bospaadje, steekt u voorzichtig de doorgaande 
weg over en gaat u R over het trottoir langs de 
doorgaande weg (Hoogenboschweg) omlaag. 
(Hier aan de doorgaande weg ziet u links het 
plaatsnaambord Brunssum).   
 

3. U loopt onder het viaduct door van de Ring 
Parkstad. Na 150 m gaat u L (Bouwbergstraat) de 
brede asfaltweg omhoog. Bij huisnr. 52 en voor 
links staand met breuksteen gebouwd 
Mariakapelletje (1953) 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 RD (blauw) over het (grind)pad met 
rechts  mooi uitzicht over het heidegebied 
genaamd “Hangvennen”. Aan de 4-sprong, met  
rechts een lang dalend vlonderpad, gaat u L 
omhoog. 4. Boven aan de T-splitsing bij infobord 
gaat u R (oranje) over het asfaltpad richting 
“overige attracties”.  Waar het asfaltpad naar 
links buigt, negeert u zijpad rechts.   
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Meteen (5 m) daarna, waar aan linkerkant zwart 
paaltje staat met nr. 2,  gaat u R over het smalle 
bospaadje. Aan T-splitsing gaat u L.  Steek 
beneden de smalle asfaltweg over en loop RD 
over het pad met rechts een mooi heidegebied. 
Het pad buigt naar rechts. Vervolgens buigt het 
pad links omhoog. Aan de asfaltweg gaat u L 
(oranje) omhoog.  Aan de 3-sprong gaat u L 
(groen/oranje/blauw) omhoog.  Boven aan het 
Blotevoetenpark en Park Het Plateau gaat u L 
(blauw/oranje).  
 

(Als u hier 100 m RD loopt, dan heeft u bij infobord 
mooi uitzicht over de vijver. Deze helling was de 
eerste kunst skihelling van Nederland. Ze was 
gemaakt van borstels).     
 

5. Tegenover de ingang van het Blotevoetenpark 
gaat u R (blauw/oranje) het brede pad omlaag.  
 

(U bent nu halverwege. U kunt hier pauzeren op het 
terras of binnen in de Amlhütte van Park het 
Plateau).   
 

Beneden, op het laagste punt bij bordje 
“Verboden terrein voor honden” gaat u R en loop  
RD. Aan de asfaltweg gaat u RD (geel/groen) 
tussen de twee vijvers door.  
 

(Het 80 ha. grote natuur- en recreatiepark 
Schutterspark is het oudste volkspark (1920) van 
Limburg. Het werd door de staatsmijnen aangelegd 
t.b.v. de recreatie van de mijnwerkers). 
 

Aan de 4-sprong gaat u R (blauw) met rechts de 
recreatievijver genaamd MiniHaven Schutterspark 
.en u passeert meteen links het “bijenhuis” met 
zadeldak van de imkervereniging Mijnstreek..  
 

(U passeert enkele zitbanken en een houten gebouw 
genaamd “t Pompenhüske”. Het water van de 
kolenwasserij van de Staatsmijn Hendrik werd in het 
verleden in deze vijver (sjláámput) geloosd. Het 
water dat overbleef werd dan op de Rode Beek 
geloosd, die hierbij natuurlijk langzaam maar zeker 
pikzwart kleurde).  
 

Aan de T-splitsing steekt u L via de burg de Rode 
Beek over. Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u 
RD omhoog. Negeer boven zijweg rechts richting 
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) 
 

Vlak daarna aan de 4-sprong bij zitbanken gaat u 
R (groen/geel/oranje/blauw). Aan de T-splitsing 
voor brasserie gaat u R (blauw/geel/oranje).   
 

6. Volg nu dit asfaltpad met links van u de 
brasserie. Negeer zijpad links. Aan de 3-sprong 
bij zitbank gaat u RD. Negeer zijpaden en volg dit 
asfaltpad RD.  
 
(Even verder ziet u rechts achter een houten 
bruggetje twee “bunkers”. Dit zijn pompputten die 

door de Staatsmijnen gebruikt werden 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. Nu is het een onderkomen van 
vleermuizen).  
 

Aan de kruising bij zitbank en nabij brug loopt u 
RD (blauw) over het onverharde pad. Neem na 
enige tijd het eerste pad R. Steek het speelveldje 
RD over. Ga nu tussen de twee blauwe doelen R 
over het bospad. Vlak daarna aan de 4-sprong 
gaat u L richting woningen. Aan de asfaltweg 
gaat u RD (Meygraaf). Aan de T-splitsing gaat u R 
(Bouwbergstraat). Negeer klinkerweg rechts. Aan 
het eind gaat u L (blauw) over het 
trottoir/fietspad. Steek de voorrangsweg  over en 
loop RD over de smalle asfaltweg/fietspad. Vlak 
daarna, waar de smalle asfaltweg links omhoog 
buigt, gaat u R en ga dan meteen R over het 
smalle grindpad met links visstekken van de 
visvijver Kattekoelen. Aan de ruime 3-sprong gaat 
u L over het grindpad gelegen tussen de twee 
Kattekoelen visvijvers en waar tussen de Rode 
Beek stroomt. Waar het grindpad naar links buigt 
verder langs de vijver, gaat u R en loop meteen 
daarna RD via de smalle asfaltweg onder de Ring 
Parkstad door. Meteen na het viaduct buigt de 
smalle asfaltweg naar links met rechts de 
meanderende Rode Beek en links de Ring 
Parkstad. Na 200 m steekt u via brug de Rode 
Beek over en loop dan RD het bospad omhoog. 
Aan de 5-sprong gaat u RD (blauw) omhoog.  
 

7. Meteen daarna gaat u aan de 4-sprong bij 
bordje “Dal van de Rode Beek” RD het bospad   
steil (even) omhoog. (U verlaat hier de blauwe 
route). Negeer zijpaadjes en volg het  pad boven  
RD.  Aan de T-splitsing voor speeltuin gaat u L. 
Negeer weer alle zijpaden. Beneden aan het 
asfaltpad gaat u R en volg het asfaltpad RD.  
 

(Even verder ziet u links het voetbalveld van Olympia 
Schinveld).  
 

Steek de asfaltweg over en ga RD over het brede 
(voet)pad.  
 

(Even verder ziet u rechts boven aan trappenpad een 
groot Mariabeeld).  
 

Aan de klinkerweg gaat u RD. Vlak daarna gaat u 
aan de 3-sprong L. Aan de T-splitsing gaat u R. 
Negeer zijwegen en loop nu RD langs de Rode 
Beek. Aan de kruising bij het plein gaat u R terug 
naar IJscoland. 
 

(Als u hier L gaat, dan komt u na 50 m, aan de 
andere kant van het plein, bij het kunstwerk t. h. a 
Joep Rademakers, die op 23-12-2002 op 71 jarig 
leeftijd is overleden. Deze Limburgse troubadour 
heeft maar liefst 146 levensliedjes geschreven o.a. 
de bèste sjòt, doe erme papa en Engel wo mot dat 
haer?  Aardigheidje: Joep was een stotteraar, maar 
bij het zingen hield het stotteren op).  

 
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. 


