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Weemoed én blijdschap
LANDGRAAF-BRUNSSUMEen afscheid met 

weemoed. De leden 
van de Zuid-
Limburgse Rij- en 
Jachtvereniging 
kwamen gisteren 
bijeen voor de laatste 
Hubertusviering van- 
uit hun manege op de 
Brunssummerheide.
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B lijven duwen en trekken.
Voorzitter Michel Wint-
raecken van de Zuid-
Limburgse Rij- en Jacht-
vereniging (ZLRJV) is

blijven geloven in een oplossing.
Sinds zijn aantreden in 2012 heeft 
Wintraecken samen met de stich-
ting Ruitersport Brunssum en de
provincie Limburg gezocht naar 
een nieuwe locatie voor de manege 
van de ZLRJV in de Brunssummer-
heide. Die moet  op 1 november aan-
staande weg zijn vanwege de komst
van de tweebaans Buitenring.
„Het is geen eenvoudig proces ge-
weest. Wat voor ons voorop stond, is
dat we de paardensport wilden
handhaven in de Brunssummerhei-
de. Daar zijn we in geslaagd. Na een
zorgvuldige analyse konden we in 
juli 2017 eindelijk aankondigen dat 
we kunnen verkassen naar de Klei-

ne Heihof in Landgraaf”.
Het is zondagmiddag. Wintraecken
spreekt dertig van zijn bereden le-
den toe bij een kapelletje aan de
rand van Landgraaf. Ze doen, ge-
kleed in fraaie ruiterkleding, mee 
aan de jaarlijkse Hubertusrit. De 
paarden en hun ruiters worden bij 
de kapel gezegend door pastoor
Freek Jongen; de viervoeters krij-
gen vervolgens gezegend brood. 
Het jachthoornkorps van Rolduc 
zorg voor stemmige muziek. Na de 
plechtige ceremonie trekt de stoet 
ruiters naar het nieuwe home, de 
Kleine Heihof.

WeemoedWeemoed
Michel Wintraecken bekijkt het ta-
fereel met een tevreden gevoel, 
maar ook met enige weemoed.
„Onze vereniging bestaat 55 jaar en
al die tijd hadden we onze manege in
de Brunssummerheide. Dat we 
daar weg gaan, doet  verdriet. Van
de andere kant zijn we blij met onze

nieuwe locatie, ook vlakbij de hei.”
De voorzitter schetst dat het niet
eenvoudig is om in een kwetsbaar 
Natura 2000-gebied een manege te
ontwikkelen. Er is weerstand van-
uit de milieuhoek en de politiek.

Vergunningen
De verhuizing is komende donder-
Vergunningen
De verhuizing is komende donder-
dag een feit, maar qua vergunnin-
gen is er nog een weg te gaan. De ge-
meente Landgraaf heeft nog steeds
niet de noodzakelijke gedoogver-
gunning afgegeven voor de rijhal die
er op het terrein van de Kleine Hei-
hof moet komen. Winteraecken ver-
wacht dat die er in de loop van de ko-
mende maand zal zijn. „Het belang-
rijkste is, dat we onze driehonderd 
leden hun sport kunnen laten beoe-
fenen. Twee derde daarvan is jeugd.
We brengen ze in aanraking met het
verzorgen en werken met paarden 
en ze verblijven in de natuur van de
Brunssummerheide. Hoe kun je 
hier nu tegen zijn?” 

De Hubertusrit van de Zuid-Limburgse Rij- en Jachtvereniging werd muzikaal opgeluisterd door de jachthoornblazers van Rolduc.  FOTO LUC LODDER


