
Sittardse Fanfaremars – 12 km 
Startpunt MFC Sanderbout, Bremstraat 7, Sittard 
(50°59'25.5"N 5°50'54.6"E/ 50.990419, 5.848510) 
http://afstandmeten.nl/index.php?id=2626098&key=MRWUHQGzL6.ro 
 

 Komend vanaf de opgang naar het 
Multifunctioneel Centrum in de kerk, gaat u LA. 

 Na de ijzeren hekken links aanhouden 

 Kruispunt RD (Irisstraat). 

 Einde LA: Bloemenweg. 

 Einde eerst oversteken en dan RA (Rijksweg Zuid). 

 Bij verkeerslichten RD: Rijksweg Zuid. 
1. Voor brug LA over fietspad: (Middenweg). 

 Onder spoorweg door. Daarna RA over brug. 

 Na brug RD (Geleenderveldweg). 
2. Op splitsing LA (Lintjesweg) 

 RA onverharde weg op: Veedwarsweg. 

 Einde RA (Pater Karelweg). 

 Eerste LA: Wolvinnepad. 
3. Voor bruggetje RA over smal onverhard paadje. 

 Paadje wordt steeds smaller. 

 Op kruispunt LA over iets breder pad (Duuster 
Sjteegske). 

 Einde LA over verharde weg (St. Jorisstraat). 

 Oversteken en RD: Bergstraat. 

 Na huisnummer 31 LA: Kwaadgat. 

 Weg met bocht naar rechts volgen. 
4. Einde onverharde weg LA (Daniken). 

 Einde RA (Daniken). 

 Bij kruisbeeld LA: Geleenbeekdal. 

 Holle weg wordt steeds smaller. 
5. Onder omgevallen bomen door en 

daarna LA. 

 Einde, na bos: Pelgrimspad naar 

Santiago. 

 Op kruispunt RD over onverharde weg. 

 Op volgende kruispunt met asfaltweg 
LA (Kempkensweg). 

6. In Puth LA: Kempkensweg. 

 Keldenaar oversteken en RA onverharde 
weg in (Weidenweg, verboden voor 
auto’s en motoren) 

7. Einde LA over verharde weg 
(Vogelzang). 

8. Bij bosrand links aanhouden: 
Steingraafpad. 

 Windraak oversteken en RD. 
9. Einde oversteken en RA Munstergleen 

uit (Watersleyweg). 

 Einde oversteken en LA over fietspad 
(Middenweg). 

 Einde: trottoir naar rechts volgen: Heerlenerweg. 
10. Eerste LA: Oude Heerlenerweg. 

 Oude Heerlenerweg met bocht naar rechts 
volgen). 

 LA tussen paaltjes door: Broekstraat. 

 Einde RD over voetpad: Molenweg. 

 Ter hoogte van midden vijver voetpad verlaten en 
verder over trottoir langs weg (Molenweg). 

11. Op kruispunt RD en daarna links aanhouden: 
Haagstraat. 

 Langs Sittard War Cemetery en RD: Haagstraat. 

 Voor brug trap af achter muurtje. 

 LA Onder tunnel door. 

 Aan andere zijde LA trap omhoog. 

 Boven aan trap RD over brug. 

 Volg weg met bocht naar links. 

 Eerste straat RA: Augustinessenhof. 

 Volg weg met bocht naar links. 

 Einde LA: Anjelierstraat. 

 [EINDPUNT] bij de kerk. 
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