FIETSTOCHTEN

Fietstocht
VERENIGING VRIENDEN VAN DE VOETVEREN
vertrek : Sittard
vertrek : Amsterdam

CS

lengte : 67km
lengte : 28
(alternatief
45 km
km)

Startpunt : station Sittard
veer

veer

veer
veer

Ohé en Laak - Ophoven
vaart in april en in okt alleen weekend
vaart van mei t/m sept dagelijks
info : 0475-464848
Rotem - Grevenbicht
vaart in april en in okt alleen weekend
vaart van mei t/m sept dagelijks
info : 0475-464848
Berg - Meeswijk
vaart dagelijks
Uikhoven - Geulle
vaart in april en in okt alleen weekend
vaart van mei t/m sept dagelijks
info : 0475-464848

De fietsroute kan eventueel worden ingekort door in Berg (bij km.37,7) niet met het veer over te varen, maar
door daar linksaf te gaan, en over de Berger weg steeds rechtdoor tot in Sittard te rijden. De route is dan 45 km
lang.
Plaats

Km

Beschrijving

Sittard

0,3
0,6
1,5
1,7
2,0
2,3
3,0
3,3

Uit het station linksaf (Stationsplein, later Parallelweg)
T-splitsing, rechtdoor (Parallelweg)
Kruispunt, linksaf onderdoor spoorlijn (Tunnelstraat)
Rotonde, rechtdoor (Limbrichterweg)
Groot kruisunt, rechtdoor (Provincialeweg)
Eerste straat landbouwweg rechts (Trichterweg)
Bij spoorlijn linksaf (Onderste Sittarderweg)
Centrum, rechtsaf over de overweg (Allee)
Net buiten bebouwde kom linksaf (Kievitsweg), steeds rechtdoor rijden tot
bij provinciale weg
Grote weg oversteken, en net voor autofabriek links met de weg
meedraaien (dr.Hub van Doorneweg)

Limbricht

5,9

Holtum

Roosteren
Aasterberg

Ohé en Laak

Ophoven

Aldeneik

Maaseik

Heppeneert

Grevenbicht
Obbicht

Berg

6,4
6,7
7,0
7,5
7,9
8,2
8,9
9,5
10,2
12,4
15,5
15,7
16,8
18,1
19,2
19,3
19,9
20,1
21,1
22.2
22,8
23,6
23,7
23,8
24,4
24,6
24,8
25,4
25,5
27,5
32,3
33,1
34,0
34,8
35,2
35,4
37,2

Schuin links fietspad langs hoofdweg volgen (Langereweg)
Autosnelweg oversteken, rechtdoor (Aldenhofweg)
Rotonde, rechtsaf (Verloren van Themaatweg)
Rotonde, rechtdoor (Verloren van Themaatweg)
Kruispunt, rechtdoor (Verloren van Themaatweg)
Kruispunt, rechtdoor (Verloren van Themaatweg)
Kruispunt, linksaf (Verloren van Themaatweg) richting Maaseik
Kanaalbrug overgaan, daarna rechtsaf (Ruitersbaan)
Weg draait naar links, weg vervolgen (Ruitersbaan)
Rotonde, rechtdoor (Maasheuvel, later Jan Petersstraat, later
Aasterbergereweg)
Rechtdoor (Aasterbergerweg)
Einde bebouwde kom, weg oversteken en parallelweg aan linkerkant
volgen (Prior Gielenstraat)
T-splitsing, linksaf (Dorpsstraat)
Centrum, weg vervolgen (Veldstraat)
T-splitsing, linksaf (Walburgisstraat)
Rechtsaf fietspad naar het veer
Overvaren naar Ophoven
Linksaf (Maasdijk) langs de Maas gaan
Bocht in dijk, met de bocht mee linksaf (Sterreschans)
Maas blijven volgen (Leeuwerikstraat)
Kruispunt, linksaf (Herenlaakweg)
T-splitsing, rechtsaf (Herenlaakweg)
Kapelletje, rechtdoor (Herenlaakweg)
Met de weg mee naar rechts draaien (Processieweg)
T-splitsing, linksaf (Aldeneikerweg)
T-splitsing (vlakbij grote autoweg), linksaf (Bleumerhoven) en een beetje
rechts aanhouden
T-splitsing (bij de Maas), rechtsaf
Fietspad onderdoor de Maasbrug, fietspad langs de Maas vervolgen
(Labaerdijk)
Nabij grote rotonde parallelweg links van grote weg vervolgen (Labaerdijk)
Linksaf (Heppersteenweg)
Splitsing, fietspad boven op de dijk blijven volgen
Kruispunt, wegwijzer naar veerpont Grevenbicht, linksaf
Overvaren met het veer
Naar de dijk gaan, kruispunt rechtsaf (Batstraat)
Kruispunt, fietspad rechtdoor over de dijk
Begin bebouwde kom, fietspad rechtdoor over de dijk
Einde fietspad (monument), rechtdoor (Maasstraat)
T-splitsing, rechtsaf (Kasteelweg, later Bergsestraat)
Kruispunt, rechtsaf
Hier kan de route worden ingekort, door niet rechts maar links te gaan en steeds
rechtdoor te rijden tot bij het station van Sittard.

Meeswijk
Leut

37,7
37,8
41,0
44,9
45,4
45,9
47,6

Rechts ligt de veerpont
Overvaren naar Meeswijk
Aan de andere oever fietspad linksaf langs de Maas
Fietspad langs de Maas blijven volgen
Fietspad komt uit bij weg, fietspad langs deze weg vervolgen (Weg naar
Geneuth)
Hoofdweg draait naar rechts, weg rechtdoor vervolgen (Weg naar Geneuth)
Bij kapelletje sherp naar links naar de dijk (Halstraat)
Onderdoor autosnelweg, dijk vervolgen (Halstraat)

Kotem

48,9
49,4
49,7
Uikhoven
51,2
51,8
52,2
Geulle ad Maas 52,5
52.8
53.4
53,7
Geulle
54,3
54,4
54,8
Snijdersberg
55,1
55,4
56,4
57,3
Beek
58,5
60,6
Geleen
62,3
64,6
65,4
Sittard
66,6
67,0

Even voor bebouwde kom fietspad links dijk vervolgen
Kruispunt, boven op de dijk blijven (Moerdijk)
Na bebouwde kom schuin linksaf fietspad op de dijk
Fietspad op de dijk vervolgen
Links ligt het veer naar Geulle
Overvaren naar Geulle
Fietspad naar straat volgen. Linksaf (Aan de Maas)
T-splitsing, rechtsaf (Kuiperstraat)
Bij de kerk rechtdoor (Geulderlei)
T-splitsing bij kanaal, linksaf
Over kanaalbrug gaan, na de brug schuin linksaf (Brugweg, later Essendijk)
Einde weg, linksaf (Hulserstraat)
Eerste straat rechts (Poortweg)
Onderdoor spoorlijn, daarna linksaf (Snijdersberg)
Bebouwde kom, rechtdoor (Cruisboomstraat)
Kruispunt, grote weg rechts volgen richting Geleen (Cruisboomveld)
T-splitsing, linksaf richting Geleen (Hoogkuil)
Onderdoor autosnelweg gaan (Maastrichterlaan)
Rechtdoor blijven gaan (Prins Mauritslaan)
Viaduct over autosnelweg, rechtdoor blijven gaan (Rijksweg Zuid)
Rechtdoor blijven gaan (Rijksweg Centrum, later Rijksweg Noord)
Viaduct over rondweg, rechtdoor blijven gaan (Rijksweg Zuid)
Onderdoor spoorlijn gaan, rechtdoor blijven gaan (Rijksweg Zuid)
Bij Oranjehotel linksaf (Wilhelminastraat)
Eindpunt bij station

