575. BRUNSSUM 7,4km

www.wandelgidszuidlimburg.com

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 Brunnsum.
U kunt eventueel parkeren op de parkeerplaats aan de Vijverlaan 14. Loop dan L naar het hotel.
Gps afstand: 7400m
Looptijd: 1.40
Hoogteverschil: 39m

blz 2 van 3

575. BRUNSSUM 7,4km
1. Met uw rug naar het hotel gaat u L. Negeer
meteen zijweg links. Ga na 30 m., tegenover
huisnr. 6, R de stenen trap omlaag. Beneden gaat
u R langs de vijver. (Het hoge okergele gebouw
links is het gemeentehuis met boven op het dak een
carillon bestaande uit 38 klokken). Ga aan het eind
van de vijver, met links 4 zitbanken, R de stenen
trap omhoog. Boven gaat u L (Vijverlaan). Negeer
zijwegen.
Aan
de
grote
kruising
met
verkeerslichten gaat 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). Ga voorbij huisnr. 34 R de
klinkerweg omlaag. Aan de T-splitsing 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 langs de grote
boomstronk. (U loopt nu door het 80 ha. grote
natuur- en recreatiepark Schutterspark, het oudste
volkspark (1920) van Limburg). Aan de ongelijke 4sprong RD. Aan de asfaltweg bij zitbanken gaat u
RD (groen/oranje/blauw). Vlak daarna aan de 3sprong gaat u R omlaag richting vijver. (Links ziet
u hier de voormalige pompgebouwen van de
Staatsmijn Hendrik (zie infobord)). Steek via de brug
de Roode Beek over. Meteen daarna aan de 3sprong gaat u R langs de vijver. (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 T-splitsing gaat u L
(groen/geel) tussen de vijvers door. Waar de
asfaltweg na 50 m. naar links buigt, loopt u RD
door de ingang van dikke boomstammen. Loop
nu RD met links van u de natuurspeelplaats. Aan
de T-splitsing gaat u L het asfaltpad omhoog.
Boven aan de T-splitsing bij het Bloten Voeten
Park en koffiehuis gaat u L
3. Let op! Ga hier meteen bij lantaarnpaal no.
9786 L over het graspad. (Dus niet over de
grindweg). (Als u hier 100 m. RD loopt, dan heeft u
bij infobord een mooi uitzicht over de vijver). Na 50
m. gaat u het 135 treden tellende lange
trappenpad omlaag (groen). Beneden gaat u voor
de vijver genaamd MiniHaven Schutterspark R
(geel) over de brede asfaltweg. Aan de 3-sprong

bij zitbank en wegwijzer gaat u R de asfaltweg
omhoog. Negeer meteen zijpaadje links. Neem nu
na 100 m. het eerste brede bospad L
(groen/blauw) omlaag. Aan de T-splitsing bij brug
R omhoog. Aan de kruising bij zitbank, wegwijzer
en asfaltweg gaat u L (rood/ blauw) richting
panoramapunt Hangvennen. Aan de 3-sprong
gaat u schuin L (blauw) omhoog richting
picknickbank. (Bij de picknickbank is het uitzichtpunt
Hangvennen). Volg het pad langs de mooie heide.
Aan de 4-sprong bij infobord gaat u L over het
lange houten vlonderpad dwars over de heide.
Aan de T-splitsing gaat u R over het asfaltpad
omhoog. Aan de 4-sprong bij zitbank gaat u L
(blauw). Negeer zijpad rechts omhoog. Aan de
brede asfaltweg gaat u L omlaag.
4. Aan de voorrangsweg gaat u L over het trottoir
en via de brug steekt u weer de Roode Beek over.
Meteen na de brug gaat u L (blauw) over het
fietspad. Aan het einde van het fietspad gaat u R
over de klinkerweg. Meteen daarna neemt u de
eerste weg L (blauw). Ga aan het eind van deze
klinkerweg RD de smalle doorgang en volg het
bospad RD (blauw). Aan de kruising van paden
RD. Vlak daarna aan het grasveldje/speelveldje
gaat u L. Let op! Aan de 3-sprong, aan het eind
van dit speelveld, gaat u L (U verlaat hier dus de
blauwe route). Na 10 m. komt u aan de Roode
Beek. Ga hier R en volg het pad langs de
meanderende
beek
stroomopwaarts.
(Na
langdurige regenval kan het pad langs de beek erg
modderig zijn. Ga dan aan de 3-sprong R. Meteen
daarna aan de T-splitsing L. Aan de 4-sprong bij
zitbank en nabij brug gaat u RD. Negeer zijpaden en
blijf het asfaltpad RD volgen tot voorbij brasserie. ’t
Schuttershüske. Ga dan verder bij *** in punt 5) Bij
de betonnen brug en asfaltpad gaat u RD verder
langs beek. (De circa 25 km lange Roode Beek
ontspringt in het natuurgebied Brunssumerheide en
mondt bij Oud-Roosteren in de Geleenbeek uit). Blijf
geruime tijd vlak langs de meanderende beek
wandelen. U passeert een betonnen voormalige
pompput en blijf RD vlak langs de beek lopen.
(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). Aan
de volgende betonnen brug gaat u R (groen). Aan
de T-splitsing R (geel) over het asfaltpad. Aan de
volgende T-splitsing L (geel) verder over het
asfaltpad.

5. Aan de T-splitsing bij zitbank gaat u L
(oranje/geel/blauw) over het verharde pad. Negeer
bospad rechts. Negeer zijpaden links en blijf de
asfaltweg volgen om brasserie ‘t Schuttershüske
heen. *** Steek de grote parkeerplaats RD (iets
naar rechts) over richting het stijgende tegelpad.
Loop dit omhoog. Steek boven de doorgaande
weg over en ga RD (Vijverstraat). Negeer alle
zijwegen. Ga voorbij huisnr. 2 R de stenen
trappen omlaag. Steek voorzichtig de grote
doorgaande weg over en ga L. Meteen daarna
gaat u R (zone 30) de asfaltweg omlaag. Ga
voorbij huisnr. 100 (tegenover huisnr. 49) L het
verharde voetpad in. 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 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

blz 3 van 3
zitbanken. (Voor meer info over deze vijver zie
laatste alinea). U passeert de achterkant van het
gemeentehuis. Waar het pad langs de vijver naar
links buigt, 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. In 1951 werd het
ontwerp 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.
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Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE: www.kroegjesroutes.nl

