
Sittardse Fanfaremars – 15 km 
Startpunt Mulder, Dé Buitenspecialist, Molenstraat 10, Limbricht 
(51°00'45.7"N 5°50'09.9"E / 51.012680, 5.836079) 
http://afstandmeten.nl/index.php?id=2607203&key=MRWUHQGzL6.ro 
 

 Als u met het gezicht naar de etalage van Mulders 
staat, vertrekt u naar links. 

 Eerste straat RA: Beekstraat. 

 Einde RA en meteen LA: Platz 

 Spoor over en RD langs kasteel: Allee. 
1. Na tennisvelden LA: Kievitsweg. 

 In bos op kruispunt LA (Limbrichterweg). 
2. Weg langs bosrand volgen. 

 Spoor en Bornerweg oversteken en RD: 
(Beukenboomseweg). 

3. Eerst pad (onverhard) RA (Veersestraat). 

 Pad met bocht naar links volgen. 

 In Guttecoven weg rechtdoor vervolgen 
(Veersestraat, wordt Eppekoutsweg). 

4. Buiten bebouwde kom RA voetpad op. 

 Einde (na bosje) LA (Rothweg). 

 Weg met bocht naar rechts volgen en via tunnel 

onder A2 door. 
5. Op kruispunt LA onverharde weg op 

 Einde RA over grasstrook tussen akkers door (geen 
duidelijk pad). 

 Voor bosje RA (geen duidelijk pad). 

 LA over graspad door bosje. 
6. Einde RA over geasfalteerde weg. 

 Op kruispunt LA: Schutterskampweg. 

 Eerst LA (voor helling naar brug): Oostelijke 
Kanaalweg 

7. In bocht RA over onverhard pad richting brug. 

 Voor brug RA over voetpad. 

 Boven LA via brug over kanaal. 

 Aan andere zijde brug LA (NIET via trap omlaag): 
Hoogenbergweg. 

8. Weg helemaal volgen (1,5 km). 

 In Berg LA: Kanaalweg. 

 Einde RD over fietspaadje naar kanaal. 

 Bij kanaal RA. 
9. Onder brug door en meteen RA trap omhoog. 

 Boven aan trap RA over brug. 

 Eerste weg LA en meteen RD: Hoge Kanaalweg. 
10. Op kruispunt RA geasfalteerde weg volgen. 

 Einde LA (Oude Postbaan). 
11. Eerste straat RA: Swentiboldweg 

 A2 oversteken via brug en asfaltweg met 
meerdere bochten volgen. 

12. Weg wordt na camping onverhard. 

 Einde, bij zendmast, RA (Eppekoutsweg). 

 Eerste straat, bij kappelletje, RA (Beversweg). 

13. Op kruispunt RD: Maasweg. 

 Onder hoogspanningsleiding door. 

 Voor bosje LA: Teggerweg.  

 Na bosje over gras naar weg en RD (Boschweg). 
14. Na basisschool LA richting Guttecoven en 

Limbricht (Einighauserweg). 

 Bij bomenrij RA: Slondpad. 

 Door valhekken en RD.  

 Einde pad RD: Maaslandstraat. 
15. Straat oversteken en RD over voetpad. 

 Straat oversteken en RD verder over voetpad. 

 Einde RA: Vredeslaan 

 LA via fietspad naar parkeerplaats [EINDPUNT]. 
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