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In het westelijk mijngebied in Zuid-Limburg bood 
Staatsmijn Maurits werk aan duizenden mensen. De 
mijn werd in 1967 gesloten, maar een belangrijk icoon 
uit het mijnverleden, het Steinerbos, bleef bestaan. Het 
bos was een ontspanningsoord voor de mijnwerkers en 
hun gezinnen. Nu ligt het Steinerbos van zo’n 22 hectare 
groot in de bebouwde kom van Stein. Aan de oostkant 
liggen de snelwegen A2 en A76 rond het verkeersknoop-
punt Kerensheide. De zuidelijke en oostelijke begren-
zing wordt gevormd door de Stadhouderslaan. Deze laan 
ligt tussen het Steinerbos en het verkeersknooppunt. De 
Mauritsweg is de noordelijke grens. Aan deze weg liggen 
de oorspronkelijke toegangen tot het oude Steinerbos. 
Aan de noordwestzijde grenst het bos aan de bebouwing 
van Stein en aan de westzijde aan de wijk Kerensheide.

Het Steinerbos is een complex met afzonderlijke onder-
delen: het oude Steinerbos, het zwembad en de speel-
voorzieningen. In het Steinerbos zijn ook permanente 
woningen, oorspronkelijke dienstwoningen, een res-
taurant en een heemtuin (voormalig openluchttheater) 
gevestigd. De grote vijver in het park heeft een fontein 
en eiland. De beschoeiing is opvallend aanwezig in de 
vorm van betonblokken, de noordkant van de vijver ligt 
aanmerkelijk hoger dan de zuidkant van de vijver. Dat 
duidt op een niet van nature aanwezige waterpartij. De 
vijver is het domein van diverse waterdieren en sport-
vissers.
 
Ontwerpgeschiedenis
Het Steinerbos – ook wel Cortenbosch – behoorde oor-

‘In het Steinerbos is een hoop te beleven’, luidt de slogan waarmee dit attractiepark 

zich naar de buitenwereld profileert. Je kunt er zwemmen, ravotten en in speeltoe-

stellen klimmen. In functionele zin is het een recreatiepark gericht op het plezier van 

voornamelijk inwoners van Stein en omgeving. Maar het Steinerbos heeft meer: een 

tot de verbeelding sprekende geschiedenis waarin onder meer het arbeidersvolk in 

de frisse lucht hun platvoerse gedrag werd afgeleerd.
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spronkelijk tot het wildgebied van het kasteel Stein. De 
kasteelgoederen waren eigendom van grondmaatschap-
pij Tijdig en werden in 1938 gekocht door de Staatsmij-
nen. Deze beoogden met de aankoop het natuurschoon 
rondom Stein te behouden en dit tegelijkertijd toegan-
kelijk te maken. Dit voornemen paste ook in de visie van 
de gemeente Stein die een aantrekkelijk woonklimaat 
binnen de gemeente wilde realiseren, omdat grootscha-
lige woningbouw noodzakelijk was voor de economische 
ontwikkeling van dit westelijk mijngebied. Zo kwam er 
een haven om de steenkolen af te voeren. 

Tuinarchitect Bergmans
Het was de Oisterwijkse tuinarchitect John Bergmans 
(1892-1980), die als hoofd van de plantkundige dienst 

van de Staatsmijnen, het eerste plan voor het Steiner-
bos tekende. Centraal in zijn plan stond het behoud van 
de grote vijver en een rondgaand pad, waarin later het 
hertenpark zou komen. Hij wilde ook de besloten karak-
teristiek van het bos behouden. Bergmans tekende een 
openluchttheater en verkende zelfs de mogelijkheid voor 
het realiseren van een zwemvijver. In het oorlogsjaar 
1941 werd gestart met de uitvoering van zijn plan. In die 
tijd zijn waarschijnlijk de paden aangelegd en werd een 
botenhuis met steiger gebouwd, met gebruikte materi-
alen van het voormalige werkkamp Rumpen (gemeente 
Brunssum). Voor de nieuwe inplant van bomen werd 
gekozen voor quercus, corpunis betulus, prunus scrotina, 
picia excelsa en douglassparren.
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werkplaats van de chemische bedrijven van de Staats-
mijnen gemaakt en onderhouden. Er verrezen grote 
picknickweiden waarop kinderen konden voetballen en 
het hertenkamp werd uitgebreid met andere dieren. 

Natuur in de buurt van industrie
Met de interventie van Bergmans groeide het bos uit tot 
een volkspark naar het model van de Duitse tuintheo-
reticus Chistian L.L. Hirschfeld (1742-1792). Hij stelde 
dat natuurgebieden in de buurt van industriegebieden 
mensen in contact konden brengen met de natuur. 

In 1946 gaf de directie van de Staatsmijnen aan Berg-
mans de opdracht voor het ontwerpen van een tweede, 
esthetisch verantwoord en groter ontspanningsoord voor 
de mijnwerkers, hun gezinnen en gepensioneerden (an-
dere gebruikers moesten betalen). Bergmans koos voor 
het behoud van de ruimtelijke opbouw van het bos: een 
gesloten zone (bos) die de open zone (de recreatievoor-
zieningen) omsloot. De vijver, de boswachterswoning (nu 
het restaurant) en de houten woningen bleven staan, de 
recreatievoorzieningen werden verbeterd of vernieuwd. 
De nieuwe speeltoestellen werden door de leerlingen-
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Volgens de eveneens Duitse tuintheoreticus Johann 
H.G. Meyer (1816-1877) was de natuur een plek waar ook 
arbeiders konden genieten van de frisse lucht en als pret-
tige bijkomstigheid hun platvloers gedrag kon worden 
bijgeschaafd. Daarom treft men in volksparken vaak een 
openluchttheater, speelweiden en een muziekkiosk aan.

In 1952 werd het ontspanningsoord aan de westzijde 
aanzienlijk uitgebreid om de oudere jeugd sport en spel 
aan te bieden. Een tekening uit 1952 laat een voetbalter-
rein met een sintelbaan en een natuurlijk aangelegd 

zwembad zien. In de jaren zestig doorsneden nieuwe 
wegen, waaronder de A2 en de nieuwe Stadhouderslaan, 
het bos. Het bos zoals dat op de topografische kaart van 
1975 staat, is nauwelijks meer veranderd.

Gebruik en ontwikkeling
De ontwikkeling van het Steinerbos gaat terug tot de 
prehistorie. De Ferrariskaart uit 1773 en de Tranchot-
kaart uit 1805 zijn de oudst overgebleven kaarten van 
het Steinerbos. De noordelijke begrenzing, de huidige 
Steinerbos(weg), is op de Tranchotkaart al herkenbaar. 
Op de historisch-topografische provincie atlas van 1840 
is het bos gehalveerd, mogelijk door ontginningen voor 
de landbouw of het gebruiken van hout als stookmid-
del of voor het vervaardigen van gereedschappen. De 
kadastrale kaart uit 1935 en herzien in 1949 laat een 
bos zien met een grote vijver. Ook een gedeelte van het 
huidige padenpatroon is herkenbaar, met name het grote 
ronde pad rondom het huidige hertenkamp. Op deze 
kaart is de oppervlakte van het bos weer groter worden. 
Toen de Staatsmijnen het bos in 1938 aankocht, waren er 
grote problemen met de vijver. Lekkage werd verholpen 
door een dikke kleilaag, maar vervolgens ontstonden er 
een abnormale wiergroei, die werd tegengegaan met het 
uitzetten van karpers.

Populaire bestemming
In de jaren vijftig en zestig was een bezoek aan het 
Steinerbos voor mensen uit Limburg en ver daarbuiten 
een ongekend populaire recreatiebestemming voor jong 
en oud. Er waren speciale busreizen en er was zelfs een 
bootverbinding tussen Maastricht en Stein. Na de slui-
ting van Staatsmijn Maurits werden de sociale activitei-
ten beperkt en liep het bezoekersaantal terug. Het beheer 
liep daardoor ook achterstand op. De terugloop van het 
bezoek werd mede veroorzaakt door een veranderend 
recreatiegedrag: het toenemend gebruik van de auto 
maakte het voor mensen mogelijk om verder van huis op 
vakantie te gaan. 

Regionale functie
In 1968 besloot de gemeenteraad van Stein tot aankoop 
van het bos, maar het College van Gedeputeerde Staten 
van Limburg onthield zich toen nog van goedkeuring. In 
1970 kwam er een basisplan voor de open recreatie voor 
de westelijke mijnstreek, waarbij het Steinerbos een 
regionale functie kreeg als vervangend stadspark totdat 
Stammenderveld als natuurgebied was gerealiseerd. In 
1972 werd door de aanleg van het verkeersplein Kerens-
heide het bos verkleind van 39 hectare naar 22 hectare. 
Het park werd aan de oostzijde aangetast door de Stad-
houderslaan, die dwars door het bos werd aangelegd. 
De gemeente had inmiddels op een terrein grenzend aan 
het Steinerbos voorzieningen gerealiseerd met lokale 
recreatieve functies voor Stein, Urmond en Maas-Me-
chelen: een overdekt instructiebad, een buitenbad, een 
zon- en speelweide. Deze voorzieningen waren met opzet 
bij het Steinerbos gesitueerd, omdat zowel de Staatsmij-
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Steinerbos. Eén van de doelstellingen was het samen-
voegen van het Steinerbos en het naastgelegen gemeen-
telijke zwembad om zo een regionale recreatievoorzie-
ning te realiseren waar, op een mooie zomerdag, 10.000 
bezoekers terecht konden. De gemeente richt zich op het 
in stand houden van het bos als recreatiebos: recreatie 
als activiteit voor de moderne stadsmens. 

En zo ging het met het openluchttheater
Het openluchttheater met 675 zitplaatsen dat Bergmans 

nen als de gemeente waarde hechtten aan de wederzijdse 
ondersteuning van recreatieve elementen. 

Toch in handen van de gemeente
Op 1 april 1977 werd het Steinerbos aan de gemeente 
geschonken met een donatie van 100.000 gulden als 
tegemoetkoming voor achterstallig onderhoud. In 1980 
maakte Ingenieursbureau Oranjewoud in opdracht 
van de gemeente Stein en het Samenwerkingsverband 
Westelijke Mijnstreek een herinrichtingsplan voor het 

Ferrariskaart 1773
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eilanden met speeltoestellen – nauwelijks opvallen. Het 
bosterrein wordt doorsneden door enkele brede wegen, 
die als het ware als een centrale as de recreatieplaatsen 
ontsluiten. Het geheel is bepalend voor de structurele 
opbouw van het park en vanaf 1940 goeddeels bewaard 
gebleven. 
Midden in het bos ligt als blikvanger een langwerpige 
grote vijver met fontein en vogeleiland. Bijzonder zijn 
enkele heuveltjes met bomen die langs de vijver liggen. 
Deze zijn ontstaan bij het uitgraven van de vijver. Aan de 
noordkant ligt het restaurant, omgeven door clusters van 
rodondendrons, die in de lente kleur en sfeer brengen.

Met de nieuwe functie van het openluchttheater als 
heemtuin, is deze voor de toekomst behouden voor 
verval. Aan de zuidkant van de vijver ligt het recreatieter-
rein en het wandelgebied. Dit wandelgebied is tijdens 
de winterperiode vrij toegankelijk. Een mooie plek is 
het bosgedeelte ten noorden van de rotonde Stadhou-
derslaan. Groepjes coniferen met berken omzomen een 

in 1941 in zijn plan tekende, werd in 1945 gebouwd naar 
een ontwerp van de Heerlense kunstenaar Eugéne Quan-
jel. Op 25 juni 1949 vond de officiële opening plaats met 
de opvoering van de operette De Zigeuner Prins. Tot in de 
jaren zeventig van de vorige eeuw werden er voorstellin-
gen gehouden, van jeugdtoneel tot stukken van Shake-
speare. Door de opkomst van schouwburgen, waar onder 
die in Sittard, en de toename van geluidoverlast ten 
gevolge van de aanleg van de A2, nam het aantal bezoe-
kers sterk af. Het theater werd door betonrot aangetast, 
onderliggende kleedruimten konden niet meer worden 
gebruikt. Na de restauratie in 2011 wordt de tribune 
gebruikt als heemtuin en beheerd door IVN Stein, het In-
stituut voor natuureducatie en duurzaamheid. Er vinden 
nog steeds culturele voorstellingen plaats. 

De situatie nu 
Het Steinerbos bestaat uit een bos met voornamelijk 
loofhout, eik, es en beukenhout. Dit loofhout omzoomt 
het hele gebied waardoor de recreatieterreinen –  

Tranchotkaart 1805 Bestaande situatie 1938 (bron: archief Staatsmijnen)

Ontwerp John Bergmans 1951 (bron: WUR Wageningen)

Ontwerp John Bergmans 1938 (bron: WUR Wageningen)
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aanleg van John Bergmans is deels nog aanwezig. Het 
Steinerbos heeft daardoor bijzondere cultuurhistorische 
waarden. 

Slotwoord
Het Steinerbos werd in de Tweede Wereldoorlog inge-
richt als een laagdrempelig recreatie- en wandelpark. 
Het groeide in de jaren vijftig en zestig van de vorige 
eeuw uit tot een zeer bekend regionaal recreatiegebied. 
Na de sluiting van Staatsmijn Maurits zijn de stijlken-
merken zoals paden en de centrale vijver behouden 
gebleven. Wellicht zijn deze stijlkenmerken onbewust in 
het beheer meegenomen.

grasveld met nog een vaag herkenbaar slingerpad. 
Tenslotte is ook een rij platanen rondom een heuvel met 
speeltoestellen als bijzonder aan te merken binnen de 
traditionele bosopbouw van beuk, eik, es en hazelaar. 
Helaas zijn er geen plantlijsten van de aanleg door Berg-
mans in het archief aangetroffen. Bekend is dat hij vaak 
in zijn ontwerpen coniferen, berken en vaste planten 
gebruikte. De inplant van de rodondendrons, berken en 
coniferen dateert dus waarschijnlijk uit de periode Berg-
mans. Voor het overige bestaat het bos uit relatief jong 
loofhout. Sporadisch worden groepjes hulst, sneeuwbes 
en ligustrum aangetroffen, waarbij compositie en struc-
tuur ontbreekt.

Cultuurhistorische waarde
De volksparken in Nederland ontstonden veelal in de 
helft van de negentiende eeuw in de buurt van indus-
triegebieden. Het Steinerbos is het laatst gerealiseerde 
volkspark (1940) en één van de weinige oude bossen op 
de zanderige lössgrond in het Maasdal dat is vrij gebleven 
van ontginning. Na de vestiging van Staatsmijn Maurits 
in 1915 is het bos als recreatieoord behouden en niet ten 
prooi gevallen aan de woningbouw of de opkomst van de 
chemische bedrijven.
In de mijnperiode was het bos een ontspanningsoord 
voor de mijnwerkers en hun gezinnen. Herkenbaar uit 
deze periode zijn de gebouwen in de padenstructuren 
waaronder het restaurant, het entreehuisje aan de Mau-
ritsweg en het openluchttheater. De groenhistorische 
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Voormalige  houten dienstwoningen in het Steinerbos (foto: Fon Habets)


