
                               

FIETSROUTES SURVIVAL GENDRINGEN 2023

1. Vanaf start-finish locatie fietst u de Rijnweg op naar links.
2. Na 200meter slaat u rechtsaf de IJsselweg in en gaat gelijk linksaf de Brederostraat in. Daarna gaat u na ongeveer 

400 meter de eerste weg linksaf de Tollensstraat in. 
3. Aan het einde van de Tollensstraat gaat u linksaf het fietspad op en steekt gelijk de grote weg (Ulftseweg) over 

richting de kinderboerderij en manege Diekshuus. 
4. U fiets dan langs de route die de deelnemers lopen tot aan het water, gaat de brug over en vervolgt het 

fiets/wandelpad tot aan een T-splitsing. Daar gaat u rechtsaf de Bosweg op. 
5. Aan het einde van de bosweg (waar het privé terrein begint) gaat u linksaf en vervolgt de bosweg tot aan de 

Beekweg waar u hindernis 10 kunt zien staan. 
5b.  JSRC/JSRD/5km: sla linksaf de Beekweg op en volg die tot aan de grote weg (Engbergseweg) en sla daar linksaf het 
        fietspad op en gaat verder met punt 14.
6. Steekt u rechtover het fiets/wandelpad op die na ongeveer 100 meter een bocht naar rechts maakt. 

7. Het fiets/wandelpad vervolgt u tot hindernis 11 waar u vanuit het fietspad linksaf slaat richting de Grensweg.

8. Aan het einde van de weg slaat u dan rechtsaf de Grensweg op tot aan restaurant van Hal.

8. Ga links af de Stakenborgseweg op. Na een paar honderd meter ziet u hindernis 12. De loper zal rechtsaf richting een
sluis lopen om daar de AA-strang (water) over te steken. U volgt de lopers hier. Pas hierbij op de lopers!!

9. U vervolgt het fietspad naast de lopers richting de Marmelhorstweg.
Ga hierbij verder met punt 10 van de fietsroute.

9b.  LSR/MSR/14km/20km/NK-Politie: U vervolgt het parcours door rechtsaf de Marmelhorstweg op te draaien. 
Gedurende de komende 2 kilometer zullen de hindernissen links van de weg liggen. Het uiterste punt ligt bij 
hindernis 20. Dit is bij een rotonde. Hier kunt u omkeren en terugfietsen tot aan hindernis 14/25  en rechtsaf 
vervolgen op het fietspad. 

10. U steekt de weg over en vervolgt het fietspad. Kijk hierbij goed uit (drukke weg!!) Vervolg het fietspad tot aan 
hindernis 26. Vervolg de fietsroute bij punt 12.

11. LSR/20km/extra lus: Steek de brug over en volg de Grensweg tot aan een grote kruising en sla rechtsaf het fietspad 
op parallel aan de Engbergseweg.

11b. Na ongeveer 500 meter slaat u linksaf de Beekweg in en vervolgt de fietsroute bij punt 6. 

12. Volg de Voorstsestraat naar de 2e brug weg en draai daarbij linksaf de brug op (Bosweg).

13. Volg de Bosweg tot aan de rand van het bos. Sla links af richting hindernis 28 (boogschieten).

14. Ga rechtdoor tot aan de Engbergseweg en ga rechts af.

15.     Vervolg de Engbergseweg tot aan de rand van het bos waar u hindernis 29 kunt bekijken. 

16. U vervolgt de Engbergseweg en na 200 meter slaat u rechtsaf een bospad/weg in en vervolgt deze rechtdoor om aan 
het einde linksaf de brug over te fietsen. Pas hierbij op de loper!!

17. Over de brug houdt u rechts aan tot aan een betonnen fietspad waar u linksaf slaat en het fietspad volgt tot aan de 
grote weg (Engbergseweg) alwaar u rechtsaf slaat. Pas hierbij op de loper!!

18. Fiets rechtdoor op de Engbergseweg en tot aan de rotonde en steek deze recht over. Weg gaat hierbij over op de 
Rijnweg. Pas hierbij op de loper!!

19. Vervolg de Rijnweg tot aan het start/finish terrein. 



Het parcours van Stichting Survival Gendringen loopt voor een groot gedeelte over particuliere bezittingen. We willen u vragen deze 
te respecteren en dan ook niet een afgezet prive terrein op te lopen. Daar waar u kunt en mag komen zal dit aangegeven zijn. 

Tevens willen we u verzoeken om geen afval achter te laten op en naast het parcours.


