OCV
“De Polderrit”
trucks

Oldtimer Contactgroep Veluwe

Lenterit 30 maart 2013

www.dafenz3.nl

“De Polderrit” gaat bijna geheel door de Flevopolder en is 98 kilometer lang. De route
is uit gezet door dafenz3-productions (Carl en Jos Timmer) in opdracht van de
Oldtimer Contactgroep Veluwe. We zullen om het natuurgebied de “Oostvaardersplassen“ rijden, waar je, als je geluk hebt, het wild kunt aantreffen. In dit natuurgebied wordt niet of nauwelijks ingegrepen. De natuur kan hier zijn eigen gang gaan.
Op elk punt in de route dat je van richting moet veranderen is een aanwijzing opgenomen middels 5 kolommen.
- In de 1e kolom staat het volgnummer van de aanwijzingen
- In de 2e kolom staat het totaal aantal gereden kilometers
- In de 3e kolom het aantal kilometers vanaf het vorige punt. Hiermee kun je dus
inschatten hoever de aanwijzing rijden is
- In de 4e kolom staat de aanwijzing welke richting je op moet
- In de 5e kolom staan nog extra opmerkingen, zoals bijvoorbeeld een straatnaam.
Verder worden nog de volgende afkortingen gebruikt:
- RE = rechtsaf
- LI = linksaf
- RO = rotonde
- ri - richting.
Let op dat de route over veelal smalle weggetjes gaat, waarbij passeren niet altijd
mogelijk is. De berm kan zacht en verradelijk zijn, dus we raden aan op het asfalt te
blijven. De tegenliggers hebben diverse passeerhavens. Maak daar gebruik van! Op
een aantal wegen staat een bord “verboden voor motorvoertuigen“, maar dit is alleen
op het aangegeven tijdstip. Niks van aantrekken dus! In de route zijn twee pauzes
gepland, waarbij een versnapering wordt aangeboden. Bij de tweede stop in Lelystad
is gelegenheid voor een sanitaire stop en om brandstof te tanken.
Je rijdt de route op eigen risico! Rij rustig en hou rekening met het andere verkeer,
zoals voetgangers, fietsers en andere automobilisten. Hou de verkeersregels in acht
en denk om de veiligheid van iedereen.
De route eindigt bij Kuijer in Nijkerk. Bij calamiteiten kun je contact opnemen met:
- Gert Kattenberg: tel.
- Wim van den Brink: tel. 06-53316190
- Jos Timmer: tel. 06-51226061

Veel plezier!
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aanwijzing
Aantal
Nr Totaal
km vanaf
aantal
kilometers vorige punt
Start RDW
1. 0
0
Verlaat RDW terrein door het
toegangshek
2. 0,4
0,4
einde weg LI

opmerkingen

Vanaf het toegangshek beginnen de kilometers te tellen!

“Talingweg“

(staat niet aangegeven)

1,1
0,7
einde weg RE
“Eendenweg“
In een van de boerderijen aan de rechterkant in de verte staat normaal onze DAF.
4. 3,8
2,7
einde weg LI
“Knarweg“
5. 5,9
2,1
einde weg RE
“Vogelweg“
6. 10,7
4,8
weg RE
“Reigerweg“
(Dit is de 1e weg NA de
“Aardzee”.)
7. 14,8
4,1
einde weg LI
“Ibisweg“
8. 14,9
0,1
direct 1e weg RE
“Praamweg“
9. 15,7
0,8
1e weg RE
“Trekweg“
10.
Deze weg lange tijd volgen
11. 24
8,3
LI afslaan vóór het 2e viaduct NIET “André Franquinweg“!
12. 24,3
0,3
einde weg RE
“Spectrumdreef“
13. 24,8
0,5
RO 2e afslag
“Spectrumdreef“
(is op RO rechtdoor)
14. 25,6
0,8
RO 2e afslag
“Sumatraweg“
15. 25,8
0,2
1e weg RE
“Atlasdreef“
16. 26,1
0,3
RO 1e afslag
“Kalenderweg“
17. 26,3
0,2
RO 2e afslag
“Bosranddreef“
18. 26,7
0,4
RO 2e afslag
“Bosranddreef“
(is op RO rechtdoor)
19. 27,1
0,4
RO 2e afslag
“Bosranddreef“
(is op RO rechtdoor)
20. 27,7
0,6
RO 2e afslag
“Jac. P. Thijsseweg“
(is op RO rechtdoor)
21. 29,2
1,5
LI
“H.W. Heinsiusweg“
(Dit is de 1e weg NA de
“H. Heukelsweg“)
PAUZE!
3.
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Totaal
aantal
kilometers
22. 30,5
23. 31,2
24. 31,4

Aantal
km vanaf
vorige punt
1,3
0,7
0,2

aanwijzing

opmerkingen

einde weg RE
1e weg RE
RO 2e afslag

“Matieu Cordangpad“
“Grote Vaartweg“
“Grote Vaartweg“

25. 32,7

1,3

RO 1e afslag

26. 46,8
27. 47,3

14,1
0,5

RO 2e afslag
RO 2e afslag

ri Lelystad
(is op RO rechtdoor)
“Houtribweg“ (staat niet aangegeven, is op RO rechtdoor)

28. 48,3

1,0

RO 2e afslag

“Houtribweg“

29. 49,5

1,2

met de weg mee naar rechts

“Visarenddreef“

Nr

(is op RO rechtdoor)

“Oostvaardersdijk“

(is op RO rechtdoor)
ri Harderwijk

1e weg RE
“Vaartweg“
RO 3e afslag
“Zuiveringweg“
1e weg RE
“Zuidersluisweg“
einde weg LI
“Bolderweg“
PAUZE!
Hier is een kleine cafetaria Lunch “Delifrance“ met gelegenheid iets te eten/drinken (eigen
kosten), het maken van een sanitaire stop of te tanken bij de ernaast gelegen “Supertank”.
34. 51,9
0,5
einde weg RE
“Zuiveringweg“
35. 52,1
0,2
einde weg RE
“Westerdreef“
ri Harderwijk
36. 52,8
0,7
RO 2e afslag
“Larserdreef“
ri Almere/Harderwijk
37. 53,4
0,6
RO 2e afslag
“Larserdreef“
(op RO rechtdoor)
38. 54,3
0,9
RO 2e aflsag
“Larserdreef“
(op RO rechtdoor)
In de wijk aan de linkerkant voordat je onder het spoor doorgaat woont Carl.
39. 55,0
0,7
Onder het spoor door en dan “Larserdreef“
RO 2e afslag
ri Harderwijk (op RO rechtdoor)
40. 55,5
0,5
RO 2e afslag
“Larserdreef“
ri Harderwijk (op RO rechtdoor)
30.
31.
32.
33.

4

50,1
50,7
50,9
51,4

0,6
0,6
0,2
0,5
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Nr Totaal
aantal
kilometers
41. 56,1

aanwijzing
Aantal
km vanaf
vorige punt
0,6
1e weg RE

42.
43. 65,7

9,6

44.
45.
46.
47.

66,9
67,0
71,1
71,1

1,2
0,1
4,1
0,0

48. 75,1

4,0

49. 79,9

4,8

50. 81,5

1,6

51. 83,3
52. 84,9

opmerkingen

“Torenvalkweg“

Dit is NA het bruggetje!

met de weg mee naar rechts
en even later naar links.
Deze weg vervolgen, maakt
bovenaan een scherpe bocht
naar links en gaat over de
snelweg heen.
einde weg LI
direct 1e weg RE
einde weg LI
direct 1e weg RE
Als de hoofdweg een bocht
naar links maakt dan RE
3e weg LI

wordt “Praamweg“

“Ibisweg“
“Reigerweg“
“Vogelweg“
“Roerdompweg“
ri Zeewolde

“Schollevaarweg“
“Adelaarsweg“

bij richtingaanwijzingsbord voor
fietsers ri Zeewolde/Hilversum

“Nijkerkerpad“

1,8
1,6

bij de verkeerslichten rechtdoor de N305 oversteken
einde weg RE
LI

53. 88,1
54. 91,5

3,2
3,4

einde weg LI
LI

“Slingerweg“
“Nijkerkerweg“

55. 91,9

0,4

56. 93,0
57. 94,4

1,1
1,4

ri Nijkerk N301 (is rechtdoor)
(N301)
ri Nijkerk/Putten

58. 95,4

1,0

Rechts (kan niet anders!) en
de sluis over
RO 2e afslag
verkeerslichten rechtdoor
3 keer!!
verkeerslichten RE

59. 96,7
60. 97,1

1,3
0,4

“Winkelweg“
“Schillinkweg“ (straatnaam
staat aangegeven!)

ri Nijkerk/Zwolle (N301)

“Ambachtsstraat“

ri Barneveld (N301)

3e verkeerslichten RE
“Watergoorweg“
2e weg RE
“Edisonstraat“
Het eindpunt is Edisonstraat Nr 39.
Volg de aanwijzingen op om alles netjes te parkeren!!
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