
Sittardse Fanfaremars – 9 km 
Startpunt Gemeenschapshuis Broeksittard, Dorpstraat 1, Sittard 
(51°00'10.2"N 5°53'31.5"E / 51.002819, 5.892095) 
https://afstandmeten.nl/index.php?id=2626351&key=MRWUHQGzL6.ro 
 

 Ga bij het verlaten van de parkeerplaats van het 
gemeenschapshuis RA (dorpstraat). 

 Na huisnummer 32 LA voetpad in: “De Gats”. 

 Einde voetpad RD: voetpad in: “De Sjteeg”. 

 Einde voetpad RA: Aan het Broek. 

 Na woonwagenkamp RD langs gele hekken 
(Verlengde Broekweg). 

1. Na laatste huis RA en links aanhouden: Wehrer 
Beemd. 

 Op ‘Rotonde’ RD. 

 Links om heuvel heen en aan andere kant links 
aanhouden om weg langs grens te vervolgen. 

 Pad blijven volgen tot het onverhard wordt en 
uitkomt op een straat (Luxemburghof). 

 Einde LA: Straatsburglaan. 
2. Op rotonde RD: Lange Voer. 

 Ter hoogte van zijstraat (Smidsenkamp) LA 

voetpad op (Wehrer Dreef). 

 Pad helemaal uitlopen (wordt aan het begin en op 
het eind even onverhard; op de splitsing maakt 
het niet uit of u het linker of het rechter pad 
volgt). 

3. Einde LA (Lahrweg). 

 Eerste landweg RA: Trichterweg. 

 RD over holle weg heuvel op. 

 Op kruispunt boven op heuvel RD. 

4. Bij dikke vierkante betonnen paal pad volgen met 
bocht naar rechts (Hillensbergerweg). 

 Op kruispunt met bankje LA (Akerveldweg). 

 Weg volgen met bocht naar rechts. 

 Waar hoofdpad omlaag gaat, paadje rechts volgen  
langs prikkeldraad. 

5. Einde paadje RD verder over groter pad (Helweg). 

 Op Kruispunt RD (Eeckerweg). 
6. Op geasfalteerd kruispunt in bos, bij Rosakapel, 

RA: Duuster Gats. 

 Einde RA (Lahrweg). 
7. Bij bosrand aan de rechter kant 

schuin RA over onverhard pad 
(Lahrhoeveweg). 

 Na bos LA richting kruisbeeld (Lahrhoeveweg). 

 Einde (bij kruisbeeld) LA en meteen RA. 

 Marconistraat oversteken en RD. 

 Pad rechtdoor blijven volgen. 
8. Einde, voor appartementencomplex, LA. 

 Trottoir volgen en LA langs winkelcentrum (De 
Wimmeren). 

 Einde RA richting rotonde: Romeinenstraat. 

 Rotonde rechtsom volgen. Wehrerweg oversteken 
en aan andere kant RA langs fietspad. 

 Ter hoogte van einde bushalte LA over graspad 
(Kleine kemperkoel). 

 Volg pad bovenlangs door hondenlosloopgebied. 

 Pad helemaal uitlopen. 

 Kruispunt RD : Kruisstraat (doodlopend). 

 RD langs rood-witte paaltjes. 
9. LA: Dorspstraat. 

 Bij de kerk is het [EINDPUNT]. 
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