OCV

trucks

Oldtimer Contactgroep Veluwe

Routeomschrijving Midden Veluwe voor trucks, Juni 2013.
De route start op de Generaal Winkelmankazerne aan de Otterloseweg 5 te Harskamp.
Vanaf de ISK brandweerkazerne gaan we het schietterrein op onder begeleiding van de ISK
brandweerauto’s naar Oostdorp. Nadat we het Oostdorp doorkruist hebben, stoppen we bij de
schietbaan en krijgen informatie over deze schietbaan, waarbij je 5 km ver kunt kijken. Ook zal er een
demonstratie gehouden worden hoe dit in zijn werk gaat.
Na deze stop verlaten we het schietterrein aan de achterzijde bij Hoenderlo. Hierna rijden we
openbare wegen en moeten we dus de normale verkeersregels handhaven. Vanwege het grote aantal
voertuigen is het gewenst om voldoende afstand te houden, zodat overig verkeer minimale hinder van
onze trucks zal ondervinden.
Na het verlaten van het schietterein:
0. vanaf terrein weg links

Apeldoornseweg
e

1. Weg gaat over in Otterloseweg, 1 weg rechts

Apeldoornseweg

2. Weg blijven volgen, rechtdoor

Delenseweg

3. Delenseweg blijven volgen (lange weg), wordt

Hoenderloseweg

4. Einde weg rechts (ri. Arnhem 7)

Koningsweg (N 311)

5. Op rotonde rechtdoor

Koningsweg

richting Otterlo blijft

6. Koningsweg wordt bij Snackbar (rechtdoor)

Otterloseweg

7. Otterloseweg wordt

Harderwijkerweg (N 310)

8. Harderwijkerweg wordt

Arnhemseweg (N 310)

9. Weg blijven volgen door Otterlo, op rotonde links

Apeldoornseweg (N 304)

10. Rotonde rechtdoor, blijft

Apeldoornseweg (N 304)

11. Doorgaande weg volgen tot rotonde, weer terug

Apeldoornseweg (N 304)

12. Op rotonde (punt 9) links

Harskamperweg (N 310)

e

13. In Harskamp 1 weg links (voorbij Legermuseum)

Molenweg

14. Op de Molenweg wordt u opgevangen door verkeersregelaars om te parkeren.
P.s. In tegenstelling van alle eerder verreden routes is deze korter, maar kent schitterende
doorgaande wegen. Omdat we op tijd finishen is er een lange middag om elkaars trucks te
bewonderen en zal er veel publiek zijn. Na het parkeren worden alle deelnemers verwacht in
Partycentrum “de Molen”, daarna kunt u naar het legermuseum lopen met vertoon van uw muntje.

