
START:  Markt, Sittard  

 

Markt, Limbrichterstraat, Begijnenhofstraat, Dk. Tijssenstraat, Haspelsestraat, Odasingel 

oversteken (= Dr. Nolenslaan). Op kruising l.a. (= Baandertweg). Einde weg r.a. (= Overhoven). Op 

de driesprong rechtdoor (= Heistraat). Op de splitsing r.a. (= Nusterweg). Bij verkeerslichten Dr. 

Nolenslaan oversteken en rechtdoor richting Nieuwstadt (= Nusterweg, Sittarderweg, Op de Brug). 

In Nieuwstadt eerste weg r.a. (= Millenerweg). Vervolgens eerste weg l.a. (= Randenborgweg), 

daarna tweede weg r.a. (= Haverterweg) en na 250 m l.a. (= Mouwweg). Einde weg (=  

Susterderweg) oversteken en op fietspad r.a.. Na plaatsnaambord Susteren r.a. (= Heerenstraat, 

Parallelweg). Rechts aanhouden (= Bosstraat, Rijdtstraat). Einde weg l.a. (= Broekweg) en meteen 

weer r.a. (= Heidestraat). Na einde bebouwde kom r.a. (= Hommelweg). Op de viersprong l.a. (=  

Heiboschweg). Einde weg r.a. (=  Haeselaarsweg). Einde weg r.a. (= Bos en Broek). Op T-kruising 

links af (= Donnerskamp)  en einde weg r.a. ( = Saeffelderstraat). Bij de camping l.a.      

 Verzorgingspunt Camping Böhmerwald: Krimweg 1 (17,3 km). 

Voorrangsweg oversteken (= Armenkampsweg). Vervolgens Waldfeuchterbaan oversteken. In 

Maria Hoop rechtdoor (= Diergaarderstraat Zuid, Kerkweg). Op driesprong r.a., richting Posterholt 

(= Annendaalderweg). Op de Echterboschbaan fietspad naar links aanhouden. Via de 

Annendaalsedijk, verderop Boomstraat, naar Posterholt. Op de rotonde l.a. (= Hoofdstraat). 1e weg 

r.a. (= Beatrixlaan). Op het kruispunt l.a(= Margrietlaan) die overgaat in de Heerbaan. 

 Verzorgingspunt Posterholt: Sporthal De Wieë, Heerbaan 28 (28,1 km). 

100 m na de sporthal l.a. (= Streekelsweg) en direct r.a. (= Hoofdstraat). Op de vijfsprong de 

Burg.Geradtsstraat nemen.   

In Reutje rechtdoor (= Heidestraat) tot aan de voorrangsweg (= Waarderweg). Daar l.a. Eerste weg 

l.a. (= Sweeltjesbosweg). Na het bruggetje 1e weg r.a. (= Broekweg). Op het einde l.a. (= Dijk) en 

meteen weer r.a. (= Dijkstraat/Aan het Water, Huysdijk). Na de ruïne r.a. (= Oude Brachterweg). 

Op voorrangsweg oversteken en  l.a. via fietspad (= Huysbongerdweg). Nu de eerste weg r.a. (= 

Reigersbroekweg, Bajonetweg, Renserweg). Na bruggetje r.a. (= Heuvelstraat). Spoor over en weg 

volgen over de autosnelweg A73. Vervolgens de Rijksweg oversteken (= Heuvelstraat). Nu 1e weg 

r.a. (= Heerenweg) en daarna 1e weg l.a. (= Tramlaan). In Maasbracht Kerkstraat oversteken. 

 Verzorgingspunt Maasbracht: Gemeenschapshuis Baekerhoes, Kerkstraat 1 (41,4 km) 

Vervolg op Rector Hendrikxstraat/Tergouwen/Kruisweg. Op rotonde rechtdoor (= Echterstraat) en 

2e straat r.a. (=Kruchterstraat). Einde weg r.a. (Havenstraat). Vóór de kerk de weg naar rechts 

volgen tot in de Hoofdstraat. Op de rotonde l.a. (= Brouwersstraat). Bij knooppunt 40 r.a., de 

Maasbrug op. Bij het einde van de brug trap links omlaag naar Wessem. Einde trap l.a. (= Molen-

weg). 

NB: Rolstoelers dienen aan het einde van de afrit op de rotonde rechtdoor via de Pastoor 

Janssenstraat naar de Molenweg te gaan. 

Na Café de Hook l.a. (= Wallenstraat). Einde straat r.a. (= Maasboulevard). Parallelweg rechts 

volgen (= Beekstraat). Onmiddellijk na de kerk l.a., bruggetje over (= Oude Thornerweg). Einde 

weggetje l.a. en Thornerweg volgen tot in Thorn.  

 Verzorgingspunt Thorn: Aod Thoear, Steegputstraat 2 (51,2 km). 

L.a. Trippaardstraat in. Op de driesprong rechtdoor (= Hoogstraat). Eerste weg l.a. (= Kerkberg)  en 

vóór de kerk r.a. (= Wijngaard, Daalstraat). Op splitsing l.a. (= Beekstraat,  Kessenicherweg, 

Thornerweg, Schoorstraat). 

In Kessenich: na café Bertus l.a. (= Kerkstraat). Voorbij de kerk rechtdoor (= Via Agropolis). Na 

200 m weg oversteken en direct r.a. het nieuwe fietspad over de dijk langs de Maas volgen. Na 

einde fietspad l.a. (=Dalerweg). Eerste straat r.a. (= Vroenhof). Einde weg la (=Geistingen).  Na 

café Het Orgelhuys l.a. (= Beekstraat, Heerweg). Op de viersprong met de Maasstraat rechtdoor (= 

Haansberg). Op de splitsing l.a. (= Haansberg). Op de splitsing r.a. (= Leeuwerikstraat). Op 

viersprong (= knooppunt 25)  l.a. (= Broekstraat) en r.a. (= Leugenbrugweg). In Aldeneik r.a. (= 



Leugenbrugweg, Hamontweg). Bruggetje over en op driesprong l.a. (= Hamontweg). Bij splitsing 

rechts aanhouden (= Bloesemweg). Voor de rotonde links door fietserstunnel en dan links-rechts (= 

Kluisstraat), Maaseik in. Einde straat r.a. en meteen l.a. (= Venlosesteenweg, Eikerstraat). Op de 

Markt direct l.a. (= Grote Kerkstraat, Sionstraat). Via het voetpad over de ringbaan en de Maasbrug 

over. 

In Roosteren na huisnummer 32 l.a. (= Op de Kampes) en r.a. (= Eyckholtstraat).  Einde weg l.a. (= 

Maasheuvel). Eerste weg r.a. (= Schettereind). Op de voorrangsweg l.a. (= Kasteel ter Borchstraat, 

Maaseikerweg). 

In Dieteren onmiddellijk de eerste (afgesloten) weg l.a. (= Roosterderweg). Einde weg r.a. (= 

Kerkstraat) en onmiddellijk l.a. (= Vleutstraat).  

 Verzorgingspunt Dieteren: Gemeenschapshuis De Koppel, Vleutstraat 22 (67,3 km). 

Twee maal r.a. (= Louerstraat). Door tunneltje en op de Oude Rijksweg in Susteren r.a. In de bocht 

rechtdoor (= Marktstraat). Einde Markt l.a. (= Salvatorstraat). Op kruispunt rechtdoor tot op het 

Salvatorplein. Rechts langs de kerk (= Relindisstraat, Op de Wallen, Abdijlaan). Op de Abdijlaan 

de derde weg r.a. (= Molenveldweg). Tweede straat r.a. (= In de Mehre). Op de Stationsstraat r.a. en 

na de spoorwegovergang op fietspad ri. Nieuwstadt. In Nieuwstadt eerste straat r.a (= Grachtstraat) 

en daarna weer  eerste straat r.a. (= Reinald v. Gelrestraat). Einde weg l.a. (= Delweide). Kruising 

oversteken (= Susterderpoort). 2e straat l.a. (= Markt) en direkt r.a. Einde Markt l.a. (= 

Haverterstraat) en r.a. (= Cremerstraat). Einde straat r.a. (= Millenerstraat) en vervolgens l.a. (= 

Millenerpoort). Op de voorrangsweg r.a. (= Op de Brug, Sittarderweg, Nusterweg). 

In Sittard bij de verkeerslichten r.a. (= Dr.Nolenslaan). Oversteken bij verkeerslichten Rijksweg 

Noord en r.a. fietspad volgen onder spoorwegviaduct. Vóór het viaduct met de Hasseltsebaan 

scherp l.a. (=  fietspad naar de Frankenlaan) en de Frankenlaan volgen langs het Vitruviusplein. 

Einde Frankenlaan l.a. (= Hoogveldlaan). Na het tunneltje onder het spoor r.a. via de parallelweg(= 

Rijksweg Noord). Bij Geldersestraat/Vouerweg de Rijksweg oversteken en parallelweg vervolgen 

richting rotonde ‘De Wissel’ en links aanhouden (= Odasingel). Odasingel oversteken en na de brug 

over de beek r.a (= Haspelsestraat) en direct weer l.a. (= Lank Getske). Thv Rosaflat r.a. 

(=Kerkepad) en daarna l.a. (= Achter Ford Picard). Einde pad r.a. (= Paardestraat). Einde straat 

r.a.(= Markt). Finish. 

 


