
START:  Markt, Sittard 

 

Markt, Limbrichterstraat, Brandstraat l.a. (= Parklaan). Engelenkampstraat oversteken. Einde 

weg r.a. (= Agricolastraat). Rijksweg Zuid oversteken (= Holleweg). Op 2e kruising r.a. (= 

Mgr. Vranckenstraat) en via fiets en voetpad richting IJzeren Brug. Brugstraat en Postweg 

overstreken (= Bergerweg). 

Nu 1e weg r.a. (= Industriestraat). In de Industriestraat de eerste straat l.a. (= Fischerpad).  

Door tunneltje en direct daarna r.a. (= Steijnkuilweg). Einde weg r.a. (= Leeuwerik) 

Deze laan blijven volgen tot aan het einde van het akkerland links. 

Na 200 m het paadje naar links nemen. Het komt uit aan de Ringweg in Limbricht. Daar 

oversteken en de Prof. Mentenlaan in. 

Aan het einde r.a. (= Achter de Hoven) en onmiddellijk weer l.a. (= Salviusstraat). Op de 

Bovenstraat l.a. en meteen weer r.a. (= Sportlaan). 1e Weg r.a. (= Kennedylaan). 1e weg l.a. 

(= Vredeslaan). 1e weg r.a. (= Meulenwieër). Op Bornerweg l.a. Eerste weg l.a. (= 

Klinkekoulsweg). Einde weg r.a. (= Limbrichterweg). In Guttecoven op de kruising 

rechtdoor (= Dwarsstraat,  Kerkstraat). Eerste straat r.a. (= Wijnrankenstraat) en rechtdoor (= 

Veersestraat). Op de driesprong r.a. en meteen op de volgende driesprong l.a. (= Rijstraat). 

Eerste weg l.a. (= Rothweg). Na de tunnel r.a. (= Heiveldweg).  In Born op de driesprong met 

de Kempstraat de Bergstraat blijven volgen. Einde Bergstraat r.a. (= Vauwerstraat). Einde 

weg l.a. (= Parkweg). Volg het trottoir vóór de huizen langs. Einde voetpad weg oversteken 

(= Jan van Valkenburgstraat). Einde weg r.a. (= J.B. van Roosterenstraat). Einde weg l.a. (= 

Parkweg) en bij rotonde weer l.a. (= Kerkstraat) 2e Kruising r.a. (= Prins Bisdomstraat). Voor 

de rotonde l.a. (= Sluisweg) en eerste weg l.a. (= Oude Baan) tot in Graetheide. Einde dorp 

r.a. (=  Schutterskampweg). Na de brug r.a. (= Brugstraat). 

Op kruising l.a. (= Ecrevissestraat). 3e weg r.a. (= Maasstraat). Bij monument l.a. (= Dijk) 
   

Verzorgingspunt Obbicht: Schutterijzaal, Harrecoven 27, Obbicht (16 km) 

 

Dijk blijven volgen tot in Grevenbicht  aan de Maaskoul. Hier r.a. (= Pannesheuvel) en 

meteen l.a. (=Steenweg, Staai) 2e weg r.a. (= Merker-Eyckstraat. Daarna l.a. (= Op de Coul). 

Na huisnummer 20 r.a. (= Ruijtersweg). Bij de 3-sprong rechts aanhouden(= Lookerweg) en 

op de kruising l.a. (= Ruitersdijk). Dijk volgen tot in Illikhoven. Daar op voorrangsweg l.a.  

(=Illikhoven). Voorbij het Maashuuske de trapjes op, l.a. en vóór de brug r.a. de dijk op 

(Ruitersdijk). Deze weg blijven volgen tot bij de eerste huizen. Daar de dijk verlaten via het 

smalle weggetje naar onder. Rechtsaf de Kokkelertstraat volgen en voorrangsweg (N296 / 

Maaseikerweg) oversteken en rechtaf. Van hieraf valt de route samen met die van de 

Kennedy-Mars.” . 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, Vleutstr. 22 (27 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). 

Derde weg r.a. (= Molenveldweg). Tweede weg 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 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). 1e pad l.a. (=Achter Ford Picard). Einde pad 

r.a. (= Paardestraat). Einde straat r.a.(= Markt). Finish 

 

 


