
Truuke Trampel (1979)
Frans Carlier
hoek Kerkstraat - Wilhelminastraat

Het eerste beeld waarmee het gemeente- 
bestuur in 1979 het centrum wilde gaan 
verfraaien. Kunstenaar Frans Carlier plaatste 
in dit bronzen beeld een waterstroom die 
ervoor zorgt dat water boven uit de punt van 
de paraplu stroomt, zodat het lijkt alsof het 
regent.

Klokkentoren St. Gregoriuskerk (1963)
Architecten Böhm en Okhuysen
hoek Kerkstraat - Dorpstraat

Omstreeks 1150 moet er al een kerk op dit 
kruispunt van wegen gestaan hebben. In 1918 
werd naar ontwerp van architect Tonnaer een 
nieuwe kerk gebouwd. Deze kerk had veel van 
mijnschade te lijden. Met financiële hulp van 
de Staatsmijnen werd de huidige kerk  
gebouwd. De Gregoriuskerk is een ontwerp 
van Gottfried Böhm, één van de meest  
vooraanstaande Europese architecten van  
katholieke kerken. Door het zuivere en  
bijzondere ontwerp wordt de kerk  
beschouwd als één van de belangrijkste  
Nederlandse kerken uit de jaren ‘50 en ’60. 
kerk is genomineerd voor de lijst van  
Rijksmonumenten.

Deurklink brons (1963)
Godfried Böhm
Noordzijde Gregoriuskerk

Deze deurklink is onderdeel van de  
toegangsdeuren van de Gregoriuskerk aan 
de noordzijde.  Het Griekse woord vis is 
een kenteken van Christus Zijn in de eerste 
eeuwen van het Christendom. Onder  
Romeinse dictatuur was het een geheim 
teken Ixtus.

Oorlogsmonument
Ruud Scholten & Cor Lof

 Dorpsstraat
Tijdens de bevrijding van onze stad Brunssum 
in WO II lieten veel Amerikaanse soldaten het 
leven of raakten zwaar gewond. Onze oprech-
te dank en onmetelijk respect gaan uit naar 
alle Amerikaanse soldaten die meevochten, 
zowel de overlevenden als de gesneuvelden; 
zij vochten voor onze vrijheid. Het ontwerp 
is uitgevoerd in Corten-staal. De driehoekige 
vorm verwijst naar de 2nd Armoud Division, 
“hell on Wheel”.  

D´r Brikkebekker (2006)
Jan Daemen
Oude Markt

In de 19e eeuw werkten honderden 
Brunssumers in Duitsland in de steenindustrie. 
Als de winter voorbij was en de landerijen  
ingezaaid waren, verlieten zij huis en haard 
om pas na de zomer terug te keren, op tijd 
voor de oogst. In Duitsland werkten ze als 
sjouwer. De werkzaamheden bestonden uit 
klei dol trappen, stenen vormen, stapelen, 
drogen en bakken. Het was een zwaar beroep 
en vaak onderbetaald. Na de renovatie van 
de Oude Markt / Dorpstraat in 2006 werd het 
beeld geplaatst.

Leven (1987)
Wim Steins
Raadhuisstraat 21

<omschrijving ontbreekt>

Franciscus van Assisi (1946)
Hein Maessen
Hokkelenbergstraat 2

Franciscus: de grote vernieuwer van de klooster-
orden in de Middeleeuwen. In deze afbeelding zijn 
de bloemen, dieren en vissen als Gods schepselen 
hoogverheven.

Mariabeeld (1948)
Hein Maessen
Lindestraat 166

Dit beeld ontstond in een tijd dat de Marialogie (de 
leer aangaande de maagd Maria) hoogtij vierde. 
Het is een strak gestileerde muurtegel, waarschijn-
lijk van Franse zandsteen.

Annunciatie van Maria (1958)
Frans Cox 
Kerk Onbevlekt Hart van Maria (Fatima)
hoek Lindestraat - Essenstraat

Dit terracotta reliëf heeft als titel ‘Boodschap aan 
Maria door de engel Gabriël’ (annunciatie). Gabriël 
met de jachthoorn, knielend voor Maria met de 
eenhoorn, die zijn kop neerlegt in haar schoot. De 
drie jachthonden verwijzen naar de jacht. Volgens 
de oorspronkelijke (heidense) versie stelt alleen de 
nabijheid van een maagd de jagers in staat om de 
eenhoorn te vangen. Ziet hij haar, dan vlucht de 
eenhoorn in de schoot van de maagd. De kerk van 
Rome nam deze symboliek over.

 Spelende kinderen (1965)
Math Camps
Essenstraat 1 - achterkant Fatimaschool

Een werk uitgevoerd in beton. Het geeft weer 
hoe het spelende kind groeit, gericht op de 
maatschappij van de volwassen mens.

De vrijwilligers’ (2003)
Jan Daemen
Plantsoen Sweelinckstraat-Mozartstraat

Dit beeld werd geplaatst bij gelegenheid van 
‘Het jaar van de vrijwilliger’ in 2003. De cirkel in 
hun handen verwijst naar het feit dat vrijwilligers 
de cirkel van de samenleving draaiend houden. 
Ze zijn de spil van het verenigingsleven, de spil 
van gisteren, vandaag en morgen en verbeelden 

daarmee duurzaamheid in optima forma. Dat 
wordt versterkt door het gebruik van antieke 
basementen van brons en steen in de basis van 
dit werk; ze zijn afkomstig uit de voormalige Sint 
Gregoriuskerk (2).

Gevelsteen Bosse Hook (1997)
Jessica de Gavelle
Hoefnagelshof 27

De naam ‘Bosse Hook’ verwijst naar een boerde-
rij van weleer van de familie Bos. Deze steen is 
een afstudeerproject van het Romboutscollege 
Havo-Atheneum in 1997. Woningstichting Het 
Adres (het huidige Weller) gaf deze opdracht bij 
haar 85-jarig bestaan. 

Spelend Kind (1960)
Frans Gast
Huize Louise, Vijverpark

Huppelend kind met springtouw. De kunstenaar 
staat bekend om zijn abstracte vormen in gips 
en beton.

Fragment van een droom (1988)
Louis Reijnen

 Vijverpark
Het kunstwerk is in het Vijverpark geplaatst ter 
gelegenheid van de 9de Internationale Folklo-
ristische Parade in juli 1988. Dit werk bestaat 
uit gestapelde en zich herhalende vormen van 
hardsteen en marmer. Het geheel lijkt zo uit 
een groeve te komen. Toch is het materiaal wel 
degelijk bewerkt en geordend. Louis Reijnen wil 
met de vormen - die sterk aan Stonehenge doen 
denken - de fantasie prikkelen. Zo ontstaan nieu-
we dimensies in denken en voelen.

Adam & Eva (1948)
Wim van Hoorn

 Vijverpark
Ter gelegenheid van het 50-jarig regeringsjubi-
leum van Koningin Wilhelmina (1948) werd dit 
bronzen, naturalistische beeld geplaatst. 
De verdrijving van Adam en Eva uit het Paradijs 
is een verwijzing naar de mensheid die steeds 
onderweg is.

Monument Joodse Kinderen (1989)
Kees van de Vosse

 Vijverpark
Het beeld is een herdenkingsmonument voor 
Joodse, in Brunssum ondergedoken kinderen. 
Het monument symboliseert de Joden die in 
oorlogstijd vragen om bescherming en nieuwe 
levenskansen. Dit gietijzeren kunstwerk bestaat 
uit een hart, een waterbron als symbool van le-
ven, en wordt omgeven door de Davidster, sym-
bool van de Joodse gemeenschap. Het geheel 
wordt omsloten door een circa 20 centimeter 
brede beschermende rand, waarin een tekst uit 
Jesaja 35:7 is aangebracht:
verschroeide grond, wordt een meer
dorstig land een waterbron

Kruising 4 wegen (1940)
maker onbekend

 Vijverpark
Op elke kruising van vier wegen waren vroeger 
in Limburg kruisbeelden te vinden. Dit kruisbeeld 
stond vroeger in de Kerkstraat. Door de renova-
tie van de Kerkstraat (1998) verviel de oorspron-
kelijke locatie en kreeg het deze nieuwe plek. 

naam?
 kunstenaar?
 Vijverpark
Het beeld werd geplaatst bij de opening van de 
LTS (het voormalige Deltacollege) in 1959. 50 
jaar later, in 2009, werd het verplaatst naar het 
Vijverpark vanwege de sloop van het Delta-
college. Het werk symboliseert de mens die 
voortdurend de elementen aarde, water, lucht 
en vuur probeert te bedwingen. De cirkelvormen 
verwijzen naar onze aarde. De man staat met 
beide voeten op de aarde, het water omgeeft 
hem, omringd door de lucht en het vuur vlamt 
boven hem uit.

Partnerschaft 20 jaar
Alsdorf-Brunssum (2009)
Jan Daemen

 Vijverpark
Sinds 1988 heeft Brunssum een stedenband met 
de Duitse gemeente Alsdorf. ‘Met elkaar praten 
en van elkaar leren op verschillende gebieden 
is het uitgangspunt. Jan Daemen ontwierp dit 
kunstwerk voor het 20-jarig jubileum van het 
partnerschap. De A van Alsdorf heeft de vorm 
van een schachtwiel. Daarboven wappert de 
vlag van de stad. Die vlag wordt in een eivorm 
doorgetrokken over Brunssum met zijn 4 
schilden als gemeentewapen. Vervaardigd van 
Cortenstaal. 

Steen-boomrelatie (1992)
Marco Juriën
Symposium Beelden in Brunssum II

 Vijverpark
De maker legt een relatie tussen een aantal bo-
men en een aantal granieten platen die ingesne-
den en/of aangetast worden. Door die nieuwe 
openingen ontstaat een creatie van omsluitin-
gen en insnijdingen. Bomen en stenen gaan 
door de vormgeving een imaginaire uitwisseling 
aan.

Bloesem (1972)
Jean Houben
Ingang Vijverpark

Een abstractie van een bloem. Straalt ondanks 
de deformatie een pittige levenskracht uit. Mens 
en energie stromen samen in het nabijgelegen 
gemeentehuis.

Drijven (1972)
Frans Peters

 Vijverpark
Geschonken aan de gemeente Brunssum bij 
gelegenheid van het 125-jarig bestaan van 
Jaarsveld. Dit bedrijf startte rond 1900 met de 
ontginning van bruinkool op de huidige plek van 
het Vijverpark. Het beeld ‘Drijven’ kreeg daar zijn 
definitieve plek.
Het is een dubbelbal met eronder zijn spie-
gelbeeld. Samen drijven ze op het water, de 
vormen vloeien in elkaar over. Het was de be-
doeling van de kunstenaar het kunstwerk vrij te 
laten bewegen over het water, maar later is het 
beeld verankerd.  

Vijverfontein (1985)
Cor Lof

 Vijverpark
De grote fontein in het midden van de vijver. Eén 
grote straal, omgeven door tien kleinere stralen, 
een aantrekkelijke onderbreking van het grote 
oppervlak van de vijver. De fontein heeft een 
praktische functie (extra zuurstof voor de vissen) 

maar ook een symbolische: het benadrukt de 
aanwezigheid van water in het park en sluit 
daarmee aan bij het beeld ‘Mens en Elementen’ 
van Piet Killaers.

 Brugpaneel (1957) 
Wim van Hoorn
Achterzijde Gemeentehuis, Vijverpark

In 1957 werd het spoorviaduct op het kruispunt 
Akerstraat - Bodemplein door de Staatsmijn 
Hendrik verbreed. Bij die gelegenheid ontstond 
dit kunstwerk. Sinds de opheffing van het mijns-
poor zijn de panelen eigendom van de gemeen-
te. De twee grote panelen hebben betrekking op 
de kolenontginning en industrie. Twee liggende, 
gestileerde mensfiguren symboliseren snelheid, 
beweging, energie en ondersteuning.

Cascade Lindeplein / 50 jaar NAVO (2017)
Harald Vlugt

 Lindeplein
Het sculptuur rondom de waterval geeft de am-
bities van de NAVO weer en vergroot tegelijker-
tijd de dynamiek van het stadsplein. De bewe-
ging van de waterval en de vloeiende vormen 
van het sculptuur versterken elkaar. De vissen 
verwijzen naar de lidstaten van de NAVO en het 
natuurschoon van Zuid-Limburg.
Het kunstwerk is uitgevoerd in brons, gebruik-
makend van ultramoderne technieken en hand-
matige bewerking. In het werk zie je het wa-
penschild van Brunssum, het slangenkruis met 
een hartschild beladen met 3 koeken van keel, 3 
contouren van Zuid-Limburg, een vredestak die 
verwijst naar de grondgedachte van de NAVO, 
water als symbool van het leven en 28 forellen 
die staan voor ontspanning, levensvreugde en 
de 28 deelnemende landen van de NAVO .

 Fonteingroep (2015)
<tekst in ontwikkeling>

Carillon Gemeentehuis (1974)
 <maker?>

Lindeplein
Het Bestuurscentrum, ontworpen door archi-
tect Theunissen, werd in 1973 verrijkt met een 
carillon. Een driezijdige, glazen speelcabine 
met klokkenstoel wordt omgeven door een 
ruimtelijk vakwerk in de vorm van een openge-
werkte kubus, geplaatst op een hoekpunt. De 38 
klokken, gegoten door Petit en Fritsen zijn goed 
zichtbaar.

 Gemeentewapen van Brunssum (1899)
Ingang gemeentehuis, Lindeplein

Brunssum werd op 31 augustus 1796 officieel 
tot gemeente verheven door de Franse regering. 
Dat gebeurde nadat op 1 oktober 1795 het land 
van Valkenburg als een deel van het departe-
ment van de Nedermaas bij de Franse republiek 
was ingelijfd. In 1889 kreeg Brunssum bij konink-
lijk besluit zijn gemeentewapen. 
Op het wapen zie je links het wapen van Huyn 
van Amstenrade: een slangenkruis van met hart-
schild, beladen met drie koeken van keel. Rechts 
het beeld van Paus Gregorius de Grote, gekleed 
in pontificaal ornaat van zilver en een tiaar. Op 
de rechterschouder de duif met uitgestrekte 
vleugels, in de linkerhand heeft hij een bijbel.

Fontein (1983)
Sjra Schoffelen
Voor Oude Raadhuis, 
hoek Raadhuisstraat - Kerkstraat

Dit kunstwerk is geïnspireerd op de lampionplant 
en laat de harmonie zien tussen water en vorm. 
De kunstenaar koos voor doorzichtig materiaal, 
namelijk ‘hars-water’. Na 5 jaar experimente-
ren vond hij een oplossing om kunsthars in de 
gewenste vorm te gieten (met medewerking van 
DSM). 29 abstracte vormen creëren samen een 
unieke fontein.

Ilse Frankenthal <xx?>
Twan Lendfers
Voor het Oude Raadhuis, hoek Kerkstraat

Ilse Frankenthal (1904-1987) betekende veel 
voor het culturele leven in Brunssum. Voor meer 
informatie over haar leven en werk raadpleeg: 
www.ilsefrankenthalstichting.com/.

 Brievenbus (1940)
maker onbekend

 Kerkstraat
Deze gevelsteen toont een aantal symbolen van 
de post, waaronder een duif en een brief.

Folkloriade fontein (1996)
Caius Spronken

 Koutenveld
Het beeld werd onthuld tijdens de eerste CIOFF 
Wereld Folkloriade in 1996. De Folkloriade trok 
in 1996 200.000 bezoekers. Het beeld stelt een 
bronshymne voor, een verpersoonlijking van 
een bovenaardse universele dansfiguur. Daar-
onder de gouden wereldbol die verwijst naar 
het werelddansfestival. In de bronzen schaal 
bevinden zich 5 fonteinen die de werelddelen 
verbeelden. De molensteen vangt alle water op 
en transporteert dit over de 65 namen van de 
deelnemende landen via het grote overloopbas-
sin naar de onderaardse kelder met reservoir, 
pompen en techniek.

Non Brigida (2009)
Jenny Roost
Brigidahuis, appartementencomplex
aan de Brigidastraat

Sint Brigida, ook wel Brigitta van Kildare, werd 
geboren uit Ierse ouders. Zij straalde licht en 
vroomheid uit en daarom kreeg zij de Keltische 
naam voor licht: Brighid of Bride. Brigida wijdde 
haar leven aan de nieuwe leer: het christelijke 
geloof. Zij stichtte de eerste vrouwelijke kloos-
terorde in West-Europa en werd een voorbeeld 
voor velen. Op deze plek woonden vroeger 
nonnen. Het aluminium symboliseert licht, glans 
en helderheid.

Waterpartij (1970)
Martin Linnartz
Zwembad De Bronspot, Koutenveld

De kunstenaar vertaalt in dit beeld zijn waterver-
haal. Rechts zie je een waterbron die vervolgens 
langs moerassige gronden stroomt (Bronsheim 
- Brunssum) om daarna door de zon te verdam-
pen en de wolken worden. Hierdoor raakt de
massa op drift. Grote golven bewegen naar links
en spatten als een waterbeving uit elkaar. Het
werk is uitgevoerd in Maas- en Rijnkeien die het
verhaal en de vorm accentueren.
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Halverwege de Kerkstraat, ter hoogte 

van huisnummer 258, ontmoet u  

'Truuke Trampel' (1), het startpunt van 

deze beeldenroute.

Loop de Kerkstraat uit en steek aan het  

einde de straat over via het zebrapad.  

Vervolg de weg, deze maakt een flauwe 

bocht naar rechts. U bevindt zich nog 

steeds in de Kerkstraat. Blijf op deze weg 

en na ongeveer 200 meter ziet u aan uw 

linkerkant de Gregoriuskerk (2).

Loop door tot aan de rotonde en ga 

dan rechts de kerktrappen op naar de  

hoofdingang. De toegangsdeuren van de 

Gregoriuskerk hebben deurklinken van 

Godfried Böhm (3).

Onderaan de kerktrappen gaat u naar links 

(kerk in uw rug). Aan uw linkerkant ziet u 

parkeerhavens. Ga na enkele meters links 

de trappen omhoog en loop onder de  

‘onderdoorgang’ door. Loop deze route 

terug (trappen af). Ga onderaan de trappen 

linksaf. Na een paar meter ziet u links het 

Oorlogsmonument (4) met informatiezuil. 

Loop rechtdoor. Aan het einde ziet u aan 

uw linkerkant 'D’r Brikkebekker' (5).

Vervolg de weg links omhoog en steek de 

straat over. Rechts op de hoek ziet u Weller 

Wonen; hier staat ‘Leven’ (6).

Loop rechts langs Weller en neem de 1e 

straat rechts (Hokkelenbergstraat). Rechts 

boven de voordeur van huisnummer 2, ziet 

u een bijzondere gevelsteen (7).

Vervolg uw weg en neem de 2e straat links 

(Dr. Poelsstraat). Ga aan het einde rechtsaf.  

U bevindt zich nu op de Lindestraat. In de  

gevel van huisnummer 166 ziet u een 

gestileerd gevelbeeld van Maria (8).

Steek de straat over, loop naar beneden 

en sla linksaf de Essenstraat in. Aan uw 

linkerkant ziet u de Fatimakerk met de 

Annunciatie van Maria (9).

Vervolg de weg en neem de 1e straat links 

(Populierenstraat). Rechts van u op de 

speelplaats van de Caleidoscoopschool ziet 

u ‘Spelende Kinderen’ (10).

Vervolg de weg omhoog (Populierenstraat). 

Steek de Lijsterbesstraat over, richting de 

Kruisbergstraat. Loop rechtdoor en neem 

de 1e straat links berg af (Sweelinckstraat). 

Houd links aan; aan uw linkerkant, in het 

plantsoen op de hoek Sweelinckstraat- 

Mozartstraat, ziet u ‘De Vrijwilligers’ (11).

Steek over en loop naar beneden tot aan 

de Rumpenerstraat, ga naar rechts tot aan 

de rotonde en sla linksaf. Neem de 1e straat 

links (Hoefnagelshof). 
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Aan uw rechterkant, ziet u bij huisnummer 27 

de gevelsteen ‘Bosse Hook’ (12).

Loop de straat uit en ga aan het einde naar 

rechts. Steek de straat over en loop het  

Vijverpark in (Pastoor Hazevoetpad). Vervolg de 

weg rechtdoor.,Rechts bij Huize Louise staat het 

‘Spelend Kind’ (13). 

Loop de brug over en ga rechtsaf; u bent nu bij 

het Openluchttheater Brunssum. U kunt hier 

een rondje om de vijver van het Openlucht- 

theater maken en loop terug naar het pad. 

Steek het Pastoor Hazenvoetpad over.  

Aan uw rechterkant ziet u ‘Fragment van een 

droom’ (14) en ‘Adam en Eva’ (15).

Loop even naar links naar het Monument 

Joodse Kinderen (16). Als u hetzelfde pad weer 

terugloopt en linksaf slaat, ziet u rechts  

‘Kruising 4 wegen’ (17). 

Vervolg het pad rechtdoor. Aan uw rechterkant 

bevinden zich de beelden ‘naam?> (18), 12,  

‘Partnerschaft 20 jaar Alsdorf-Brunssum (19), 

‘Steen-boomrelatie’ (20) en ‘Bloesem’ (21).

In de vijver ziet u ‘Drijven’ (22) en de 

‘Vijverfontein’ (23).

Op de gevel van het gemeentehuis ziet u het 

Brugpaneel (24).

Ga de trappen omhoog, langs 'Cascade' (25). 

U staat nu op het Lindeplein met de

Fonteingroep (26).

Ga hier naar rechts. Aan de rechterkant ziet u 

het Carillon in het Bestuurscentrum (27) en 

boven de ingang van het gemeentehuis het 

Gemeentewapen (28).

Steek de straat over naar het Oude Raadhuis. 

Hier ziet u de fontein (29) en Ilse Frankenthal 

(30).

Loop voor het Oude Raadhuis naar links. Aan de 

overkant ziet u de bijzondere brievenbus van 

het voormalig postkantoor (31).

Loop rechtdoor en u arriveert op het 

Koutenveld met ‘Folkloriade’ (32).

Met uw gezicht naar AH gaat u naar links. Aan 

de linkerkant bij het appartementencomplex 

ziet u ‘De non Brigida’ (33). Vervolg uw weg en 

tegen de gevel van zwembad De Bronspot ziet 

u ‘Waterpartij’ (34).

Vervolg, met het zwembad links van u, de  

weg naar beneden tot aan het zebrapad.  

Ga naar rechts, de Kerkstraat in.  

'Truuke Trampel' (1) wacht u weer op aan het 

einde van uw route

Straatbeeldenroute 
Brunssum Centrum

Wat leuk dat je de Straatbeeldenroute in Brunssum Centrum gaat lopen. 
De route begint in de Kerkstraat bij het beeld van Truuke Trampel.  

Het beeld, door kunstenaar Frans Carlier, is het eerste beeld dat in Brunssum 
werd geplaatst, in 1979.  

Veel plezier met alle moois op je pad!

ons culturele
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