O CV

trucks

Oldtimer Contactgroep Veluwe

Routeomschrijving Midden Veluwe voor trucks, Juni 2010.

De route start bij Barneveld bij Partycentrum t’Hoefslag aan de Wencopperweg 52, 3771 PP te
Barneveld. Zie www.thoefslag.nl
Bij t’Hoefslag kunt u koffie krijgen met appelgebak, om 11.30 uur gaan we de vuilstortberg op naar
het hoogtste punt, vanwaar een schitterend uitzicht over de Veluwe.
Daarna zal de route eerst richting Ede gaan, dan weer Noordwaarts richting Barneveld via
Achterveld, Terschuur, Zwartebroek, Putten en we finishen in Uddel bij Transportbedrijf
Bronkhorst. Hierbij is een eetcafe, welke op de hoogte is gebracht van onze komst. Bezoek hiervan is
voor eigen rekening.

Van Start.
Vanaf het terrein rijden we in colonne de vuilstortplaats op met een korte stop om van het uitzicht te
genieten. Tijdens de klim zullen mooie foto’s gemaakt kunnen worden. Om 12.00 uur gaan we dan van start
om de route te rijden.
-

Bij uitgang links

Wencopperweg

.

Bij splitsing rechtdoor

-

Bij tweede splitsing rechts aanhouden

Wencopperweg

-

Einde weg rechts

Wesselseweg

-

2e weg links

Esvelderweg

-

1e weg rechts

Donkervoorterweg

-

Op kruising rechtdoor, blijft

Donkervoorterweg

-

Einde weg links

Valkseweg

-

1e weg rechts (Na van den Brink Kraanverhuur)

Ruitenbeekweg

.

Wencopperweg

-

Deze weg geheel uitreiden tot kruispunt voor spoor, links

Hessenweg

-

Bij kruispunt restaurent t’Hek, rechtdoor

Hessenweg

-

Na de klim wordt Hessenweg zandweg

Hessenweg

-

Doorrijden tot bord rechts richting Lunterse boer

Boslaan

-

Bij kruising Molenweg links

Molenweg

-

Einde Molenweg rechts

Goorsteeg

-

Einde Goorsteeg (lunterse weg) rechts en direct links (oversteken)

Goorsteeg

-

Na viaduct wordt Goorsteeg

Meikade

-

Einde Meikade links

N224

-

Bij stoplichten richting Barneveld

A 30

-

Stoppen op parkeerplaats aan A-30

De Poel

-

Na finish 2e afslag richting Scherpenzeel

Scherpenzeelse weg

-

Doorrijden tot rotonde, deze geheel ronden, zodat we elkaar tegenkomen.

-

2e weg links

Brielaerdseweg

-

Einde Brielaerdseweg links richting Achterveld

Achterveldseweg

-

In Achterveld rechts richting Terschuur

Jan van Arkelweg

-

Jan van Arkelweg wordt

Stoutenburgerweg

-

In Terschuur rechtdoor richting Zwartebroek

Eendrachtstraat

-

In Zwartebroek bakwagens linksaf voor pauze, lange auto’s rechts
parkeren langs Wielweg voor een korte pauze. Bij cafetaria muntje
gebruiken voor een koude versnapering
Wielweg

-

Na de pauze Wielweg volgen richting Nijkerk, einde weg links

Peerweg

-

Einde weg links, op voorrangsweg richting Nijkerk

Barneveldse weg

-

Voorbij de Molen 1e weg rechts

Bulderweg

-

Einde weg links en direct weer rechts

1e kruishaarse weg

-

Weg volgen , einde weg rechts

Beulenkampersteeg

-

Weg geheel volgen tot aan voorrangsweg, links richting Putten

Voorthuizerstraat

-

In Putten op rotonde rechts richting Garderen

Sprielderweg

-

Rondweg blijven volgen tot rotonde, richting Garderen

Garderenseweg

-

Garderenseweg wordt Putterweg, vervolgens

Dorpsstraat

-

In Garderen rechtdoor richting Uddel

Koningsweg

-

Koningsweg wordt

Garderenseweg

-

In Uddel rechtdoor richting Elspeet.
Direct voorbij Eetcafe t’Vosje links, (tweede inrit) . We parkeren achter het bedrijfspand van
Bronkhorst transport. Bij t’Vosje kunt en wat gaan eten op eigen kosten.

Wij hopen dat u genoten heeft van de rit.

