
 ROUTE TWO RIVERS MARATHON

pacer fietser

1e loper - Roy Peters

3:30 Klaas Jan Spek, Eelco Noort Philip van Zanten

3:45 Erik Wolfs, Patrick van Veghel Gert-Jan Loeffen

4:00 Hugo van Rijn, Ivonne van der Pad Peter Duvekot

4:15 René den Otter, Esther Vink Rienie Roos

4:30 Krista van Soldt, Cynthia van Dijk Ingrid Wunnekink

laatste loper - Lot Tönis

 Bekijk detailroute op afstandmeten: bit.ly/route-tworiversmarathon

http://bit.ly/route-tworiversmarathon
http://bit.ly/route-tworiversmarathon


 ROUTE, EERSTE HELFT

afstand beschrijving

start Stadsbrouwerij, na start linksaf Boschstraat in.

200m Linksaf naar De Virieusingel langs de stadsgrachten.

+/- 1km Aan einde van De Virieusingel rechtsaf Waalbandijk op.

+/- 1,5km Nadat spoortunnel is gepasseerd, linksaf het fietspad de dijk op (nog steeds Waalbandijk), 
fietspad blijven volgen.

+/- 10,5km Fietspad verlaten, rechtsaf, beneden direct linksaf naar verzorgingspost Bistro In Petto, na 
verzorgingspost gaat Waaldijk over in Maasdijk, deze blijven volgen (pas op bij kruispunt met 
Kloosterdijk/Slotselaan).

+/- 12,5km Maasdijk eindigt, ga linksaf het fietspad langs de Burgemeester van Randwijckstraat op, pak 
bij rotonde de derde afslag (rotonde via linkerzijde).

+/- 13km Na rotonde Provincialeweg een paar honderd meter volgen, ga linksaf het fietspad naar de 
Golfbaan richting Kerkdriel op.

14km Waterpost Sportrusten Let op: mogelijk enthousiaste aanmoedigingen door Marieke, maar 
je kunt hier niet fout gaan, gewoon fietspad tussen de golfbanen volgen.

+/- 14,7km Ga bij einde fietspad (zwembad in zicht), de Pietersdijk op (let ook hier op verkeer), de 
Pietersdijk gaat na een paar honderd meter over in de Maasbandijk, blijf deze volgen. En blijf 
alert bij kruispunten en zijwegen.

+/- 16km Maasbandijk gaat over in Hintham en later Hoenzadrielsedijk, blijf dijk gewoon volgen.

21,1km Op de helft! Well done, nog maar 21km ;-)

De Hoenzadrielsedijk is net hiervoor overgegaan in de Rooijensestraat. Dit is het wisselpunt 
van de Duo-lopers. Voor pacers en fietsers: goed om de ‘wisselaars’ in je groep in beeld te 
hebben.

Tevens verzorgingspost met de meeste reuring!



 ROUTE, TWEEDE HELFT

afstand beschrijving

+/- 21,3km Ga tunnel onder A2 door, dit is de Maasdijk

+/- 22,6km Okay, nu even opletten! De Maasdijk verlaten en de Kweldam in. Dit is een wat minder 
overzichtelijk punt omdat er meerdere wegen bij elkaar komen. Het komt erop neer dat je 
min of meer rechtdoor loopt.

+/- 22,8km Aan einde Kweldam (ja, inderdaad kort straatje) linksaf de Drielseweg in naar de tunnel 
onder het spoor. Na tunnel gaat weg over in Beatrixstraat.

+/- 23,4km Ga voor Oude Rijksweg linksaf en hou de Oude Rijksweg aan je rechterhand.

+/- 24km Je komt terug op de Maasdijk, blijf deze volgen door de tunnel onder de Oude Rijksweg 
heen.

+/- 24,4km Let op! Vrij snel nadat je de tunnel bent gepasseerd gaat de Maasdijk linksaf (ga niet 
rechtdoor de straat Blankensteijn in). 

Als je deze horde hebt genomen kun je even rustig een aantal kilometer van de omgeving 
genieten: gewoon de dijken volgen.

+/- 27,5km De Maasdijk gaat over in Bovendijk.

+/- 28km Bovendijk gaat over in Molendijk.

+/- 28,5km Molendijk gaat over in Horenkamp. En ja nog steeds rustig de dijk volgen. ‘Mooi he, die 
Maas aan je linkerzijde!’

+/- 29,2km Horenkamp gaat over in Wellsedijk. Blijven volgen.

30km Verzorgingspost ’t Wellse Veerhuis. Sportdrank, water, fruit, zeg het maar, we hebben het! 
Zorg ervoor dat je even wat inneemt, het is alweer bijna 9km geleden.

+/- 30,9km Let op, drukkere kruising! Na kruising gaat Wellsedijk over in Slijkwellsedijk. Dijk blijven 
volgen. What’s new?

+/- 32km Slijkwellsedijk gaat over in Wellseindsedijk.

+/- 32,5km Even opletten, hier de dijk in flauwe bocht rechtsaf verlaten, Klermit in. Het is gedaan met de 
dijken!

+/- 32,8km Eerste straat rechtsaf, Wellseindsestraat in.

+/- 33,1km Wellseindsestraat gaat over in Delwijnsestraat. Deze slingert naar en door Delwijnen tot aan 
Kerkwijk.

+/- 35,8km Delwijnsestraat eindigt bij rotonde in Kerkwijk. Let op, je kruist hier een drukkere 
doorgaande weg. Ga rechtdoor (neem tweede afslag op rotonde) en volg de Molenstraat 
naar Bruchem.  

37,5km Verzorgingspost bij Assurantiekantoor Den Otter. Ook weer goed gesorteerd. We 
adviseren je een cola te pakken, je kunt de cafeïne-boost best gebruiken voor de laatste 
etappe richting Zaltbommel!

Blijf de Molenstraat volgen.



afstand beschrijving

+/- 37,9km Molenstraat gaat over in Krangstraat, buigt rechtsaf, volg deze weg (vergis je niet met de 
Dorpsstraat die ook rechtsaf buigt, net voor de Krangstraat).

+/- 38,1km Ga linksaf de Weitjesweg in.

+/- 38,5km Ga rechtsaf de Middelsteeg in.

+/- 39,5km Nu wordt het even kronkelen in verband met herinrichting sportvelden. In principe verlaat je 
hier de Middelsteeg en ga je linksaf richting de Van Heemstraweg (Provincialeweg N322), 
linksaf dus maar met een hoog kronkelgehalte. Pas op, ongelijke ondergrond.

+/- 39,9km Let op! Oversteken Van Heemstraweg, de drukste oversteekplaats van vandaag. Ondanks 
vermoeidheid even scherp blijven. Je bent er bijna!

+/- 40km Vervolg op fietspad aan linkerzijde van de Steenweg, je steekt de komende kilometer twee 
keer een rotonde over, ook hier waakzaamheid geboden!

+/- 41,1km Lekker, nog even een stijgende weg richting de Waal. Maar je hoeft niet helemaal naar 
boven! Ga rechtsaf de Marten van Rossumsingel in en vervolg je weg langs de 
stadsgrachten (hou deze aan je linkerzijde).

+/- 41,8km Ga aan het einde van de Marten van Rossumsingel linksaf het voetpad aan de linkerzijde van 
de Gisbert Schairtweg op.

42km Ga linksaf de Boschstraat in. Pas ook hier op het mogelijke verkeer.

42,2km Gefeliciteerd, je bent er. Medaille verdiend!

En een biertje..! Misschien ruik je de Braai al.

 ROUTE, TWEEDE HELFT


