Met de fiets op oorlogspad
Route
Start.
Markt in Sittard oorlogsmonument
no 1
Bij V&D linksaf naar de Plakstraat
no 2 en no 3
Einde rechtsaf naar
Putstraat
no 4
Rechtsaf Leijenbroekerweg
Leijenbroekerweg
no 5 en no 6
Linksaf Kapellerweg
bij Rosakapel rechtdoor Duustergats
no 7
Rechtsaf Lahrweg
no 8
Na 2 km voorbij boerderij linksaf ( bij bord richting Tüddern/Wehr)
vervolgens eerste weg rechts
eerste weg links
bij Y- splitsing rechts aanhouden
vervolgens bij kruising rechtdoor ( laatste gedeelte is een graspad).
Bij verharde weg naar links naar An der Tränke.
Op de hoek Landesstrasse / An der Tränke bevindt zich het Vughter Kreuz.
no 9
Landesstrasse oversteken
Bij Y-splitsing rechtdoor tot grote carréboerderij / bouwmaterialen Krewel
Hier linksaf Muhlenstrasse . U passeert de kerk van Wehr.
Voor de ingang van het kerkhof staat een groot oorlogsmonument.
2de straat rechtsaf Tudderender Weg richting bos
Deze blijven volgen , na brug over de beek, bij knooppunt 26 naar links richting Tüdderen naar links
Links van u stroomt dan de Rode Beek.
Na een bocht naar rechts komt u uit op de Oligstrasse en gaat hier naar links. Voorbij laatste huis aan
rechterkant rechtsaf naar knooppunt 31.
Bij Y-splitsing neemt u het pad naar links.
Deze volgen tot aan de grote weg Sittard Tüddern
Aangekomen bij de Tudderenderweg rechts af tot kruising en dan linksaf naar Driesch. ( richting
Bauernmuseum)
Rechtdoor naar Kämpchen
Einde linksaf naar Rodenbachstrasse. Aan het einde van de straat weer rechts. Bij bank maakt de
weg weer een bocht naar links. Weg blijven volgen naar links richting knooppunt 42
Bij brug aan de linkerzijde rechts aanhouden.
Bij weg naar rechts rechtdoor en weg vervolgen tot Millenerweg. Rechts ligt het dorp Millen. no 10
Na grenspaal Linksaf Millenerweg.
Voorbij de firma Salari eerste weg links Nusterweg.
Bij het stoplicht naar rechts Dr. Nolenslaan.
Bij volgend stoplicht rechtsaf richting Nieuwstadt Rijksweg Noord
Voor restaurant Op de Vos linksaf naar Allee richting Limbricht.
no 11
Aan u linkerzijde passeert u het Frans Kerkhof
no 12
Vervolgens rechts kasteel Limbricht.
Vervolgens Salviuskerkje met kerkhof
no 13
Platz oversteken en linksaf Steenstraat , rechtsdoor Burg. Van Boxtelstraat
Rechtdoor langs spoor, Onderste Sittarderweg en
na Xonar eerste weg rechtsaf Trichterweg
no 14

Provincialeweg oversteken naar Leeuwerik
Splitsing rechts aanhouden richting Einighausen
Bij kapel linksaf Everstraat
Eerste weg rechts Stroetlingsweg
Rechtsaf Einighauserweg
Eerste weg linksaf Kerkstraat. Op splijting links aanhouden, Kerkstraat vervolgen
Vervolgens eerste straat rechts Wijnrankenstraat
Bij kruising rechtdoor Veersestraat bocht naar rechts volgen
Eerste straat bij kapel linksaf Rijstraat
Eerste straat Links Rothweg bocht naar rechts volgen
Onder Autoweg door vervolgens eerste straat rechtsaf Heideveldweg
Rechtdoor Bergstraat
Na bocht naar links bij Y-splitsing rechts aanhouden Bergstraat
Linksaf Geiteberg bij Y-splitsing rechts aanhouden Geitelberg ( doodlopende weg volgen)
Rechtsaf J.B. Van Roosterenstraat u passeert kasteelpark
Linksaf Parkweg met links toegang tot gemeentearchief Sittard-Geleen
Rotonde linksaf Kerkstraat
Voorbij de kerk op rotonde Kerstraat vervolgen,
kruising rechtdoor Kerkstraat linksaf blijven volgen
bij kruising met Putstraat rechtdoor naar Bosstraat
Bij T-splitsing even naar rechts en vervolgens weer links Bosstraat blijven volgen
Einde bebouwde kom gaat Bosstraat over in Bosweg rechtdoor blijven volgen
Bij kruising rechtdoor Bij T-splitsing linksaf Schutterkampweg
Onder autoweg door, Rothweg
In bocht naar links rechts af (bij zitbank) Steinakker
Einde linksaf
Bij kapel rechtsaf Beversweg
Op kruising rechtsaf Dorpstraat
Bergerweg oversteken naar Veldweg
Aangekomen bij Urmonderbaan even naar rechts en vervolgens oversteken bij stoplicht
weg vervolgen Burgemeester Lemmensstraat
Eerste links Bosweg
Derde weg rechts Lindenlaan en meteen links aanhouden Langs wei
volgende straat rechts Kerkhoflaan
4de straat rechtsaf Bloemenmarkt
voorbij kerk schuin rechtdoor bloemenmarkt blijven volgen einde plein
no 15
linksaf Anjelierstraat T-splitsing naar links Seringenlaan
recht door pastoor Schoenmaeckerstraat en
Rechtsaf Geraniumstraat bij Y-splitsing rechts aanhouden Geraniumstraat
Kruising oversteken rechtdoor Anemonenstraat
Bij T-splitsing linksaf Burg. Lemmensstraat
2de straat rechtsaf Ringovenstraat ( bij stoplicht)
2de straat links Mijnweg
Onder tunnel rechtdoor Tunnelstraat
Bij rotonde rechtdoor Mauritslaan
2de weg rechts ( bij stoplicht)Groenseijkerstraat
Laatste straat rechts begraafplaats Parallelweg Ingang kerkhof rechtdoor
no 16 en no 17
Terug Groenseijkerstraat linksaf eerste weg rechtsaf Jupiterstraat
Eerste weg linksaf Plutostraat bij splitsing rechts aanhouden
Bij T-splitsing Pastoor van Eijsstraat ( plantsoen)
no 18
Voorbij plantsoen naar links Molenstraat
2de straat rechtsaf ( stoplicht ) Mauritslaan Rijksweg oversteken naar

Kummenaedestraat
Voorbij park linksaf Irenelaan
Tweede straat rechtsaf Oranjelaan. Bij bocht in Oranjelaan naar links rechtdoor naar Danikerstraat
Danikenstraat blijven volgen, Gaat over in Stationstraat. Rechts bevindt zich het spoor
U passeert station Geleen oost
Spoor aan rechterhand houden. Stationstraat gaat over in Oranjehof.
Bij tunnel naar rechts onder spoor door naar links Bergstraat. ( afstappen bij tunnel, trapjes)
Drukke verkeersweg oversteken en weg rechtdoor vervolgen St Jorisstraat
St Jorisstraat maakt bocht naar links, blijven volgen.
Bij spoor aangekomen rechtsaf Pater Karelweg volgen. Spoor ligt nu links
links aanhouden Geleender veldweg Bij Y-splitsing links aanhouden
Bij kruising veldwegen rechtdoor.
Brug over Middenweg nemen en dan naar links.
Eerste straat rechts
Eerste weg links Komeetlaan
Komeetlaan maakt bocht naar rechts. Komeetlaan blijven volgen
Wanneer de weg een bocht naar rechts maakt en u ziet aan uw linkerhand een tunnel,
niet onder de tunnel doorgaan maar rechtdoor naar Jans Kamperweg.
Deze blijven volgen tot Kromstraat.
no 19 en no 20
Rechtsaf Haagstraat
Rechtdoor Molenweg.
Rechtdoor langs Ophovener molen en boerderij.
Einde vijver rechtdoor Broekstraat
Bovenaan rechtsaf Oude Heerlenerweg.
Deze maakt bocht naar links blijven volgen.
Voordat u aankomt bij wit appartementencomplex ligt rechts van u in de wei een kazemat
no 21
Heerlenerweg oversteken en naar links. Bij stoplicht linksaf
Eerste straat rechts Beatrixlaan Tot aan rotonde met zonnewijzer
Rechtdoor Agricolastraat
Voor de beek rechtsaf Parklaan
Engelekampstraat oversteken Parklaan vervolgen U passeert het College
no 22
Kruising Voorstad / links schuilkelder Kleikamp, rechts lag Hotel de Zwaan)
no 23
Rechtdoor Haspelsestraat
Deken Tijssenstraat oversteken rechtdoor Haspelsestraat
Rechterzijde schootsveld met zicht op wal.
no 24
In de schootsvelden fietspad naar rechts. Volgen Halverwege rechtsaf kerkepad.
Tuin Ursulinen met monument voor Joden.
no 25
Terug op de Markt eindpunt

