817 LANDGRAAF 11,8 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze heuvelachtige en zeer panoramische wandeling wandelt u eerst over leuke bospaadjes en dan
loopt u geruime tijd over de prachtige Brunssummerheide. Het gaat heuvel op en af en steeds weer kunt u
genieten van mooie uitzichten over de heide. Bij de Roode Beek staan picknick- zitbanken, een prachtige
pauzeplek na 5,5 km. De terugweg gaat ook nog een mooi stuk door de heide en via verrassende
bospaadjes bent u opeens weer in Landgraaf waar u bij de lunchroom nog lekker kunt nagenieten van deze
mooie wandeling. De hele route gaat over zandpaden dus doe goede wandelschoenen aan.

GPS-afstand 11600 m, looptijd 2.40 uur en hoogteverschil 80 m.

blz 2 van 3
Startadres: Lunchroom de Piccolo, Raadhuisplein 5, Landgraaf. (Dagelijks geopend).
(Op de parkeerplaatsen van het winkelcentrum geldt zone voor 2,5 uur. Er zijn ook parkeerplaatsen voor de hele
dag. U rijdt vanaf de Kampstraat aan de rotonde de Beethovensingel in. Neem de eerste weg L (Bartokring) en rij
meteen R de parkeerplaats op voor langdurig parkeren).

817 LANDGRAAF 11,8 km
Vanaf de parkeerplaats zonder parkeerschijf loopt
u richting het gemeentehuis en politiebureau en
ga dan door de Erik Dekkerpassage naar het
ronde plein (Raadhuisplein). Ga dan L naar de
lunchroom “de Piccolo”, die links van het grote
bord “Op de Kamp winkelcentrum” is gelegen. U
kunt starten met een lekkere kop koffie en van
maandag t/m zaterdag vanaf 9.30 uur ook met een
lekker ontbijt.
1. Met uw gezicht naar de ingang gaat u L. Meteen
daarna gaat u R over de klinkerweg en loop RD
langs
de
parkeerplaatsen.
Steek
de
voorrangsweg (Kampstraat/Hoogstraat) over ga
RD (Kamperstraat). Aan 3-sprong RD. Aan de Tsplitsing gaat u L (Oude Landgraaf). Neem de
eerste weg R (Mrg. Paredisstraat) omlaag. Aan de
T-splitsing gaat u R. Negeer zijweg rechts. Aan de
kruising gaat u RD. Meteen daarna gaat u bij
zebrapad L. Aan de overkant gaat u R over het
grindpad en aan de 3-sprong gaat u RD
(evenwijdig aan de Puddelerweg). Bij de
parkeerplaats gaat u L over de asfaltweg. Meteen
daarna aan de 3-sprong gaat u R. Aan de Ysplitsing gaat u L. (U passeert het clubhuis van IVN
Oude Langraaf). De asfaltweg wordt een grindweg.
Aan de 3-sprong gaat u R omhoog. Na 100 m gaat
u tegenover het voetbalveld van Sylvia L over het
bospad.
(Als u hier 50 m RD loopt, dan komt u bij Mariakapel
(1946) en enkele zitbanken).
Het pad buigt naar rechts en ga dan meteen L het
bospaadje omlaag. Aan de 4-sprong RD. Aan de
T-splitsing gaat u L omlaag. Beneden aan de 3sprong gaat u R. Vlak daarna aan de 3-sprong
gaat u L omlaag over het pad langs de
afrastering.
2. Aan de 3-sprong in het bos gaat u L (groen)
omlaag. Negeer zijpaadje links omlaag. Aan de 3sprong RD (groen). Aan de 3-sprong, circa 10 m
voor fietspad, gaat u R het bospad omhoog,
evenwijdig aan het fietspad. Aan de 3-sprong
gaat u R door de bosrand omhoog met links van
u een akker. Aan de volgende 3-sprong gaat u L
omlaag. Aan de schuine T-splitsing gaat u L het
paadje omlaag met links van u nog steeds
akkerland. Aan de 3-sprong, circa 5 m voor
fietspad, gaat u R het over bospaadje parallel aan
fietspad. Aan de kruising gaat u RD

(blauw/ruiterpad).
Bij
zitbank
en
het
herinneringsmonument voor Nicky Verstappen
uit Heidebloem gaat u RD over het asfaltpad.
(Hij is hier in 1998 op de Brunssummerheide tijdens
een jeugdkamp vermoord. Inmiddels (2019) loopt een
proces tegen een verdachte).
Meteen daarna aan de kruising gaat u L (rood)
over het bospad. Aan de Y-splitsing gaat u R.
Aan de 3-sprong gaat u R langs een
meerstammige beukenboom. Aan de kruising met
verhard fietspad en bij zitbank
gaat u RD
(oranje/groen/ruiterpad) over het brede pad. Aan
de ongelijke 4-sprong RD. Aan de 3-sprong RD.
Steek meteen daarna de brede zandweg over en
loop RD onder de hoogspanningskabels door.
(Vanaf nu wordt het genieten van het prachtige
heidelandschap op de Brunssummerheide).
3. Boven aan de volgende kruising gaat u R. Aan
de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD. Meteen
daarna aan de kruising gaat u L (rood) het
grindpad omlaag. Aan de 3-sprong gaat u R
omlaag. (U verlaat hier de rode route). Steek
beneden de brede zandweg over en loop RD.
Meteen daarna aan de Y-splitsing gaat u R het
steile pad omhoog. Loop boven RD en loop dan
RD het steile zandpad (straffe kuitenbijter) omhoog.
Boven op de heuvel gaat u L over het pad met
schitterend
uitzicht.
(Hier
ziet
u
de
communicatietoren van de Afcent in Brunssum). Aan
de T-splitsing in het vliegdennenbos gaat u L en
u heeft weer schitterend uitzicht Negeer
zijpaadjes en volg enige tijd het mooie hoog
gelegen pad langs de reling. Aan de T-splitsing
gaat L het brede pad door het “bos” omlaag.
Beneden aan de kruising bij infobord gaat u RD
(rood/groen) met links van u het moeras
Brunssummerheide. Negeer meteen zijpad
rechts. Aan de 3-sprong gaat u RD (rood/groen).
Aan de 3-sprong voorbij zitbank gaat u R (groen)
het zandpad omhoog.
4. Boven gaat u L (groen) langs de heuvelrand en
heeft u even verder prachtig uitzicht over het dal
van de Roode Beek. Aan de 4-sprong, aan het
einde van de heuvel, gaat u RD. (U verlaat hier de
groene route). Meteen daarna aan de 3-sprong
gaat u L omlaag. Aan de Y-splitsing gaat u L het
holle steile zandpaadje omlaag.

(Als dit te steil is kunt u ook het rechter pad omlaag
lopen dat makkelijker te lopen is).
Beneden bij zitbank gaat u L langs de Roode
Beek. (Een prima pauzeplek na 5,5 km). Steek R
het bruggetje over en ga dan aan de ruime
kruising bij zitbank RD over het brede zandpad.
Steek vlak daarna precies RD de grote zandvlakte
over en loop rechts van een heuveltje RD over het
zandpad. Aan de ruime 6-sprong gaat u R
(blauw/groen). Meteen daarna gaat u schuin L
over het smalle paadje en loop dan het steile
zandpad omhoog. Houd tijdens de klim links aan.
Loop boven even RD en ga dan aan de 4-sprong
RD over het smalle paadje door de heide richting
op de heuvel staande vliegden. Boven bij deze
vliegden gaat u RD het pad omlaag. Loop dan RD
naar de top van de kaal gekapte heuvel (11-2017)
Boven op deze heuvel gaat u schuin links
omlaag.
5. Aan het brede zandpad gaat u R omlaag. Vlak
daarna gaat u aan de 3-sprong L (blauw). Aan de
4-sprong met vliegden in het midden en bij
zwerfkeien gaat u RD het zandpad omhoog.
Negeer bijna boven graspad scherp rechts. Let
op! Boven vóór 7-stammige berkenboom en grote
vliegden gaat u schuin L het smalle paadje door
de heide omlaag.
(U kunt hier RD lopen (400 m) naar uitspanning
Schrieversheide, een leuke pauzeplek).
Beneden aan de brede zandweg gaat u L. Meteen
daarna gaat u R het smalle pad omhoog,
evenwijdig aan het links gelegen brede ruiterpad.
Negeer zijpaden en loop helemaal omhoog.
Boven gaat u L (geel) over het grindpad. Meteen
daarna aan de kruising gaat u L. Meteen daarna
aan de volgende kruising bij infobord gaat u RD
het brede pad omlaag. Bijna beneden aan de 3sprong gaat u L. Beneden aan de kruising bij
wandelmarkeringspaaltje gaat u RD omhoog met
rechts van u de heuvel. Beneden aan de 5sprong bij zwerfkei gaat u RD het steile
zandpaadje omhoog.
6. Boven aan de T-splitsing gaat u R (groen). Na
circa 100 m waar bij grote vliegden het brede pad
begint te dalen, gaat u L het smalle paadje
omhoog. Boven op de heuvel, waar u weer
prachtig panorama heeft, gaat u L het steile
zandpaadje omlaag. Beneden gaat u L over het

blz 3 van 3
brede zandpad. Aan de kruising gaat u R
omhoog. Negeer bijna boven pad rechts. Steek
boven de brede bosweg en ruiterpad over en loop
RD (paars) over het bospad. Negeer bospaadje
rechts. Aan de kruising gaat u L (oranje/groen/
ruiterpad). U passeert hoogspanningskabels.
Aan de 3-sprong, circa 10 m voor fietspad, gaat u
R over het bospad. (U loopt nu parallel aan het
linksgelegen fietspad). Aan het eind van het pad
gaat u aan de 4-sprong L (Kaalweg) door de
brede eikenbomenlaan. Aan de 3-sprong bij
doodlopende weg gaat u RD over de veldweg, die
u geruime tijd RD volgt. Aan de 3-sprong loopt u
RD (paars/groen) over de asfaltweg. Aan de
volgende
3-sprong
gaat
u
R
(paars/groen/Vlekkenkamp).
Negeer
meteen
doodlopende zijweg links. (U loopt hier aan de rand
van de villawijk Ravetsmaar). Aan de kruising met
doodlopende weg gaat u R (paars/groen) over de
grindweg. Negeer na 50 m bospad links naar
grafheuvel, die meer dan 3000 jaar oud is. (Voor
meer info zie infobord bij grafheuvel).
7. Neem nu het eerste bospad L (paars/groen).
Negeer bospaadje links. Aan de omgekeerde Ysplitsing gaat u RD (paars/groen) langs het
weiland Neem nu bij staande biels en bij akker
het eerste bospaadje L (oranje/groen) omhoog.
Aan de 3-sprong gaat u R omlaag. Steek bij
wegversmalling de asfaltweg over en ga RD.
Meteen daarna aan de Y-splitsing gaat u R
(oranje/groen) over het zandpad. Aan de 4-sprong
gaat u R omhoog. Boven buigt het pad naar links.
Aan de kruising RD. Aan de volgende kruising
gaat u RD omhoog. Boven aan de Y-splitsing gaat
u L. Loop bij woning RD over het brede grindpad.
Bij huisnr. 99 wordt de grindweg een klinkerweg.
Negeer zijpad rechts. Aan de 5-sprong bij
wegkruis gaat u R (Kleikoeleweg). Neem de
eerste weg L (Lambermontstraat). Aan de Tsplitsing gaat u R (Kamperstraat). Steek via
zebrapad de voorrangsweg over en loop RD
(Bartokring) langs de parkeerplaatsen. Waar de
klinkerweg naar rechts buigt, loopt u RD
(voetgangers zone). Aan het ronde plein
(Raadhuisplein) gaat u L en na 10 m komt u weer
bij de gezellige lunchroom “de Piccolo”, de
sponsor van deze wandeling, waar u de
wandeling kunt afsluiten met een hapje en
drankje (uitgebreide lunchkaart). Proef eens het
heerlijke Steenberger bier van de tap.
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