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Tijdens deze vlakke en ontspannen wandeling wandelt u vanuit het mooie vijverpark naar het natuurgebied 
Schutterspark en loopt u over een mooi vlonderpad door het natuurgebied Hangvennen. De terugweg gaat 
een mooi stukje langs de Roode Beek.  Aan het eind wandelt u door het mooie vijverpark.   Er staan 
voldoende zitbanken onderweg.   
 

Startpunt: Hotel Edenpark, Vijverlaan 10 Brunssum.   
U kunt eventueel parkeren (max. 2 uren) op de parkeerplaats aan de Vijverlaan 14. Loop dan L naar het hotel. 
 
U kunt ook  parkeren op de grote parkeerplaats bij het Schutterspark (Heidestraat tegenover  Beekstraat 43 
Brunssum). Loop dan de parkeerplaats omlaag en loop door het hek  in het grote ijzeren hek en loop RD. 
(Als u na het grote ijzeren L gaat, dan komt u bij de kinder- zorgboerderij Schutterspark). Aan de 4-sprong gaat u 

RD over de smalle asfaltweg gelegen tussen twee vijvers. Ga dan verder bij ****  in punt  2.  

 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

7,63 km  1.45 uur  31 m  64m 
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575 BRUNSSUM 7,4 km 
 

1. Met uw rug naar het hotel gaat u L. Negeer 
meteen zijweg links (Hoefnagelshof) en ga dan 
meteen daarna  tegenover huisnr. 6 R de stenen 
trap omlaag. Beneden gaat u R met links de 
vijver, een voormalige bruinkoolgroeve (1919).  
 

(Voor u ziet u het hoge okergele  gebouw dat het  
gemeentehuis is met boven op het dak een carillon 
bestaande uit 38 klokken).  
 

Waar het pad bij 4 zitbanken naar links buigt met 
links de vijver, gaat u R de stenen trap omhoog. 
Boven gaat u L (Vijverlaan). Negeer zijwegen. Na 
300 m gaat u steekt u bij verkeerslichten via 
oversteekplaats de doorgaande weg (Prins 
Hendriklaan) over en loopt u RD 
(Schuttenkampweg). Negeer meteen de eerste 
twee straten links en loop RD omhoog. Aan de 3-
sprong bij frituur de Gouden Keet gaat u L 
(Schuttenkampweg) de klinkerweg omhoog. 
Boven aan de 4-sprong loopt u RD 
(Schutterstraat).  
 

(U loopt hier door de voormalige mijnwerkersbuurt 
(kolonie) Schuttersveld (beschermd dorpsgezicht), 
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). Negeer 
zijwegen.  
 
2. Steek de doorgaande weg (Heidestraat) RD 
over en loop het bospad omlaag. Vlak daarna aan 
de 4-sprong gaat u RD over het pad gelegen 
tussen struikgewas.  
 

(U loopt nu door het 80 ha. grote natuur- en 
recreatiepark Schutterspark, het oudste volkspark 
(1920) van Limburg).   
 

Aan de ongelijke 4-sprong gaat u RD met links de 
Fox Bridge van de spoorlijn met de mini-rails. 
Aan de asfaltweg bij zitbanken gaat u RD 
(groen/oranje/blauw) omlaag.  
 

(Vlak daarna in de bocht passeert u links de drie 
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 waterleiding netwerk 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. Zie infobord).  
Via brug steekt u de Roode Beek over. Meteen 
daarna aan de 3-sprong gaat u R met links de 
recreatievijver.   
 

(U passeert enkele zitbanken en het 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.    
 

De route volgend passeert u een verder rechts 
bijenkorven in een onderkomen van de 
imkervereniging Mijnstreek).  
 

Aan de 4-sprong gaat u L (groen/geel) tussen de 
vijvers door.   
 

(Degene, die gestart is op de grote parkeerplaats bij 
het Schutterspark gaat hier R terug naar de 
parkeerplaats).   
 

***** Waar de smalle asfaltweg na 50 m naar links 
buigt, loopt u RD door de ingang van de 
natuurspeelplaats en loop  dan RD met links van 
u de speelplaats. Aan de T-splitsing voor hoog 
talud gaat u L het asfaltpad omhoog.  Boven aan 
de T-splitsing bij zitbanken en het Bloten Voeten 
Park met koffiehuis gaat u L.   
 
3. Let op! Meteen daarna gaat u bij lantaarnpaal 
no. 9786 L over het graspad met rechts 
afrastering  van het natuurpark Plateau met o.a. 
een klimbos en natuurinfopunt. Na 50 m gaat u 
RD (groen) het 135 treden tellende lange brede 
trappenpad omlaag.   
 

(Mei 2021 was dit trappenpad door de gemeente 
Brunssum tijdelijk afgesloten maar meestal kunt u er 
makkelijk langs. Zo niet, loop dan het kronkelende 
zandpad dat links van de trap is gelegen omlaag. Dit 
is een mountainbike pad dat tijdelijk is afgesloten. 
Toch even goed oppassen. Beneden aan de trap 
loopt u RD over het grind- klinkerpad. Laat even 
weten als het brede trappenpad weer open is. Alvast 
bedankt).   
 

Beneden gaat u voor de recreatievijver genaamd 
MiniHaven Schutterspark R (geel) over de  
asfaltweg.   
 

(Even verder ziet u rechts (grashelling) de plek waar 
ooit de eerste skihelling van Nederland was).  
 



  blz 3 van 3 

 

Aan de 3-sprong bij zitbank en wegwijzer gaat u R 
de smalle asfaltweg omhoog. Negeer meteen 
zijpaadje links. Na 100 m, tegenover klimbos, gaat 
u L (groen/blauw) het brede bospad omlaag. 
Negeer zijpaden.  
Aan de T-splitsing bij brug gaat u R omhoog. Aan 
de kruising bij zitbank, wegwijzer en asfaltweg 
gaat u  L (rood/blauw) het pad omhoog richting 
panoramapunt Hangvennen. Aan de 3-sprong 
gaat u RD  (blauw) het pad  omhoog dat vlak 
daarna boven bij picknickbank/uitzichtpunt 
Hangvennen rechts omlaag buigt met links de 
mooie heide. Boven aan de 4-sprong gaat u L het 
200 m lange houten vlonderpad omlaag dwars 
over de heide met de bijzondere natte 
heidevegetatie. Beneden aan de T-splitsing gaat u 
R het asfaltpad omhoog. Aan de 4-sprong bij 
zitbank gaat u L (blauw). Negeer zijpaden. 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)).  
 

4. Beneden aan de voorrangsweg gaat u L over 
het trottoir en via brug steekt u weer de Roode 
Beek over.  
 

(Hier ziet u voor u geluidschermen die horen bij de 
Ring Parkstad. Aan de overkant van de 
voorrangsweg liggen de visvijvers genaamd de 
Nieuwe Kattekoelen van H.S.V. Brunssum).  
 

Meteen na de brug gaat u L (blauw) over het 
tegel- fietspad. Vlak daarna aan het eind van het 
fietspad gaat u R (blauw) over de klinkerweg. 
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong L 
(Dalstraat/(blauw). Aan het eind van deze 
klinkerweg loopt u RD door de smalle doorgang 
en volg RD (blauw) het bospad. Negeer zijpaden. 
Na 100 passeert u rechts een grasveldje/ 
speelveldje  Let op! Aan de 3-sprong, aan het 
eind van dit speelveld, gaat u L het smalle pad 
omlaag en meteen daarna volgt u beneden het 
smalle pad met links de Roode Beek. (U verlaat 
hier blauw). Na 250 m gaat u bij betonnen brug R.  
 

5. Meteen daarna aan de 4-sprong gaat u bij 
zitbank en wegwijzer L (oranje blauw) over de 
smalle asfalt- bosweg, die u geruime tijd RD 
volgt.  

 

(Na 100 m, meteen voorbij rechts gelegen 
vlonderpad, passeert u links een infobord over 
pottenbakkers.  
 

Na 300 m bij smal  “boombruggetje” passeert u links  
betonnen voormalige pompputten, die nu het 
onderkomen  van vleermuizen zijn.  (Deze 
pompputten 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).  
 

Na 600 m passeert u links een uitkijktoren, die op 
een omheind grasveld staat). 
 

Na 700 m passeert u links een infobord over een 
oude Landgraaf , een verdedigingslinie)  
 

 

Na 800 m gaat u aan de 3-sprong bij brede 
trappen, toegang naar brasserie ’t  
Schuttershüske, R omhoog. Steek de grote 
parkeerplaats RD (iets naar rechts) over richting  
stijgend tegelpad dat u omhoog loopt. Steek 
boven de doorgaande weg (Heideweg) over en ga 
RD (Vijverstraat). Negeer zijwegen. Voorbij 
huisnr. 2 gaat u R de stenen trappen omlaag. 
Steek voorzichtig de grote doorgaande weg over 
en ga L. Meteen daarna gaat u bij bordje “zone 
30” R  de asfaltweg omlaag.  Voorbij huisnr. 100 
(tegenover huisnr. 49)  gaat u L over het verharde 
voetpad.  Aan de T-splitsing voor vijver gaat u L. 
Negeer meteen trappenpad links omhoog. Steek 
bij het openluchttheater R de houten brug over en 
ga meteen L. Boven bij de houten brug loopt u 
RD. Vlak daarna gaat u L over de stenen brug.   
Meteen na de brug, bij speeltuin, gaat u R langs 
de grote vijver. Steek even verder de volgende 
houten brug over en ga L. Volg nu het pad verder 
langs de vijver en de vele zitbanken.  (Voor meer 
info over deze vijver zie laatste alinea). U passeert 
de achterkant van het gemeentehuis.  (U passeert 
de brede trappen .fontein met links in de vijver het 
kunstwerk “Drijven).  Waar het pad bij hoge 
korfschansmuur  naar links buigt met links de 
vijver, gaat u R het stenen trappenpad omhoog. 
Boven gaat u L (Vijverlaan) en u komt weer bij het 
hotel.  (U bent hier welkom voor een kop koffie of 
o.a. een lekker Belgisch biertje. Er is ook een 
tuinterras. (Zaterdagmiddag en zondagmiddag 
gesloten).

 

De vijver is een overblijfsel van de bruinkoolgroeve Brunahilde II. In 1919 werd in een half jaar tijd in dagbouw 
406.000 ton bruinkool gedolven, daarna was het bruinkoolveld uitgeput. De put liep vervolgens vol met water. In 
1937 werd rond de grote waterpartij een park aangelegd, dat in 1951 werd aangepast. Het park werd hierbij onder 
meer verrijkt met een openluchttheater. Door de naoorlogse uitbreiding van Brunssum kwam de fraaie vijver met 
fontein midden in de stad te liggen. 
 

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.   


