
Sittardse Fanfaremars – 6 km 
Startpunt Parkeerplaats Plus Boudy Postma, De Samaritaan 8 
(51°00'12.0"N 5°52'51.7"E / 51.003322, 5.881024) 
http://afstandmeten.nl/index.php?id=2612067&key=MRWUHQGzL6.ro 
 

 Verlaat de parkeerplaats aan de kant van de Lidl. 

 Ga LA en meteen RA over het voetpad voor de 
beek. 

 Tweede brug LA. 

 Twee klinkerwegen oversteken en RD over 
voetpad (Sterrekroos). 

 Straat oversteken en RD: Leo Hornplantsoen 

 Straat oversteken en RD: Leo Hornplantsoen 

 Straat oversteken en RD door ijzeren hekjes. 

 Einde RA: Quixpad. 

 Pad volgen met bocht naar links en naar rechts. 
Asfaltpad helemaal uitlopen. 

1. Sportcentrumlaan oversteken en RD (Clootsweg). 

 Derde pad RA bos in. 

 Einde pad RA. 

2. Einde pad, bij vijver, LA over bruggetje. 

 Op kruispunt RD over graspad langs ijzeren hek. 

 Pad naar rechts vervolgen langs beek. 

 Einde door houten hek en RD 

 Bij weg RA en meteen LA langs ijzeren hek. 
3. Tweede pad RA tussen houten palen en over 

bruggetje bos in. 

 Bij grenspaal rechts aanhouden. 

 Op splitsing links aanhouden richting bebouwing. 

 Door ijzeren hek en door hofje. 

 Einde LA (Aan het Broek). 

 Op kruispunt RA voetpad in: Achter de kerk 

 RD voetpad in: “De Gats”. 

 Einde RA en meteen LA: “Reindersvaart”. 
4. Kruispunt LA (Achter de Hoven). 

 Kruispunt RA (Kruisstraat). 

 Kruispunt RD langs paaltjes: “De Grote 
Kemperkoul”. 

 Ter hoogte van trappetje met witte leuning RA 
(Bedfordhof). 

 RA over voetpad. 

 Oversteken en RD langs elektriciteitskast (1408). 

 Pad volgens langs speeltoestellen. 

 Vlak voor einde voetpad LA tussen bomen en 
speeltoestellen door. 

 Eerste pad RA tussen bomen. 

 Straat oversteken en RD. 
5. Einde pad RD: Burgemeester Schrijenstraat. 

 Op kruispunt bij kerk RA: Hemelsley. 

 Straat helemaal doorlopen. 

 Bij verkeerslichten oversteken en RD. 

 LA parkeerplaats op [EINDPUNT]. 
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