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Over de randen van de Brunssummerheide
e
naar de Oude Landgraaf
Harry Boelen, Maastricht
Deze ruim 8 kilometer lange wandeling voert ons vanuit Landgraaf via de randen van een mooi stukje
Brunssummerheide naar de Oude Landgraaf. Het vertrekpunt is op de Voortstraat ter hoogte van
huisnummer 54, tegenover friture De Voort op de kruising met de Kleikoeleweg.
De wandeling
We lopen naar het kruispunt (Punt 1) en steken de drukke
Kleikoeleweg over en nemen dan de smalle asfaltweg schuin
naar rechts, de Puddelerweg, richting de parkeerplaats.
Op de splitsing bij de parkeerplaats nemen we de smalle
asfaltweg naar links. We passeren dan al snel het Home van
het IVN De Oude Landgraaf, onze weg draait naar rechts en
wordt onverhard. Een grindweg rechts omhoog negeren
we. Onze weg gaat iets dalen en na ca. 60 meter, waar onze
weg naar links draait, nemen wij het smalle paadje langs de
afrastering rechtdoor. Op het dwarspad houden we links aan,
in feite blijven we rechtdoor lopen en volgen de afrastering
nog even. Ons paadje gaat stijgen en na ca. 40 meter nemen
we, vlak voor het bosje, het paadje naar links. We lopen nu
naar de bosrand. Op het dwarspad, meteen in het bos, gaan
we een paar stappen naar rechts en nemen dan het stijgende
paadje naar links. Op het dwarspad gaan we naar rechts en
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zijn dan snel op een asfaltweg. Hier gaan we naar links en
even verder nemen we de asfaltweg naar rechts, richting de
tennisbaan. Op de splitsing houden we links aan en bereiken
dan snel een kruispunt met informatiebord over de Brunssummerheide. We lopen hier rechtdoor over het bospad dat ons
op de Brunssummerheide brengt. (Punt 2)
We kunnen nu een hele tijd de groene paaltjes blijven volgen
tot paaltje DG 68 (DG staat voor Donker Groen), maar de
beschrijving verder volgen kan natuurlijk ook. Ons pad
gaat iets dalen en we houden rechts aan, we lopen om de
tennisvelden heen. Op het dwarspad gaan we naar rechts.
Op de Y – splitsing bij DG 81 houden we rechts aan. Dit pad
blijven we volgen tot op een dwarsweg bij DG 76 en gaan
hier naar links. Op het kruispunt gaan we naar rechts, nog
steeds groen volgend. We komen op een dwarsweg bij DG
72 en nemen hier de weg links naar beneden. We negeren
een aantal kleine paadjes naar links en rechts en houden op
de Y – splitsing links aan. We zijn dan snel op een halfverhard
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wandel / fietspad en gaan hier naar links. ( links staat het laatste
groene paaltje voor vandaag met nummer DG 68) Op het
kruispunt blijven we rechtdoor lopen. Onze weg gaat iets
stijgen en na ca. 200 meter bereiken we opnieuw een kruispunt.
20 meter rechtdoor op dit kruispunt staat het monumentje
ter nagedachtenis aan Nicky Verstappen. (Punt 3)
Nicky Verstappen uit het Limburgse dorpje Heibloem, verdween
op 10 augustus 1998 toen hij met een groep dorpsgenootjes op
kamp was op De Heikop. Het levenloze lichaam van Nicky werd
hier, op zo’n 1200 meter van het kampeerterrein, gevonden.
Een dader is tot op heden nog niet gevonden.
Wij gaan echter op dit kruispunt naar rechts. Op de Y – splitsing
houden we links aan en blijven het dalende pad volgen
tot op een kruispunt met een asfaltweg. Hier gaan we naar
links. We blijven het asfalt volgen tot op een kruispunt met
rustbank en gaan hier naar rechts. Op de splitsing nemen we
het linkse smalle paadje. Even verder lopen we op het kleine
kruispuntje rechtdoor over het pad dat meteen naar links
draait bij P13 langs de bosrand. Op de omgekeerde
Y – splitsing bij P10 blijven we rechtdoor lopen over de
brede bosweg. Na ca. 200 meter nemen we bij P9 de weg
naar links. We negeren een paadje naar rechts en even
verder blijven we op het kruispunt rechtdoor lopen. Op de
Y – splitsing houden we links aan en bereiken dan snel een
asfaltweg. Hier gaan we naar links. Rechts is een afrastering
van een zilverzandgroeve. We passeren een groene slagboom
en gaan op het kruispunt naar rechts.
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Landgraaf. Op het einde van de holle weg gaan we op het
kruispuntje naar rechts en volgen nu het smalle paadje langs
een afrastering tot op een dwarspad bij een woonwijk. Hier
gaan we naar links tussen twee zwerfkeien door. Op het
kruispunt met een asfaltweg blijven we rechtdoor lopen over
de onverharde Boomweg. We passeren een manege. Op het
einde van de linkse afrastering nemen we het bospad naar links.
We komen bij een kruispunt met de Oude Landgraaf en gaan
hier door de holle weg (Landgraaf ) naar rechts. (Punt 5)
Op de vijfsprong met een asfaltweg blijven we rechtdoor
lopen over de stijgende holle weg en lopen dus nog steeds
door de Landgraaf. We blijven steeds rechtdoor lopen en
negeren een aantal zijpaadjes naar links en rechts. Ook op
het einde van de Landgraaf, in de woonwijk, blijven we
rechtdoor lopen tot op de drukke verkeersweg.
Hier gaan we over de Kleikoeleweg naar links en bereiken
dan na ca. 300 meter ons startpunt aan de Voortstraat.
Foto’s Chrit Merckelbag
Routekaartje: Rim Beckers
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Deze weg blijven we ca. 450 meter volgen en nemen dan
op het kruispunt de weg naar links, De Oude Landgraaf. We
komen dan snel op het kruispunt bij de Oude Landgraaf.
Het verhaal van de Landgraaf staat op een informatiebord
te lezen. (Punt 4)
We nemen hier het smalle paadje langs de akker dat al snel
overgaat in een holle weg en we lopen nu door de Oude
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