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trucks

Oldtimer Contactgroep Veluwe

Routeomschrijving Zomerrit voor trucks, 25 juni 2016.
De route start om 11.00 uur bij Kampeerboerderij Meerveld aan de Garderensemolenweg 77 in
Meerveld (Uddel. Camping Meerveld is wat achteraf gelegen in buurtschap Meerveld, tussen
Garderen/Uddel en Nieuw Millingen. Zie ook: www.kampeerboerderijmeerveld.nl
Vanwege smalle(zand) wegen is deze op meerdere manieren bereikbaar, maar wij willen graag
vanwege de vertrekroute richting Nieuw Milligen, iedereen s’ochtends binnenkomt vanaf de oude
provinciale weg tussen Voorthuizen en Apeldoorn. Vanaf de A-1 afslag Garderen richting Garderen,
e
op 2 rontonde rechts Apeldoornsestraat N344 en wordt Amersfoortseweg (richting Apeldoorn). Deze
weg blijven volgen en bij bord Kon.Luchtmacht linksaf slaan. Deze weg doorrijden en u komt vanzelf
bij de Kampeerboerderij.
De route (ong. 70 km) gaat richting Nieuw Milligen,Apeldoorn, Kootwijk, Harskamp, Wekerom ,
Kootwijkerboek. Garderbroek en Stroe.
De finish is ong. om 14.30 uur bij het showterrein in Stroe, waar we 2 weken later onze groete
truckshow organiseren.
Rijd niet in colonne maar als gewoon verkeersdeelnemer volgens onderstaande
routeomschrijving.
We verlaten via een zandweg richting Apeldoorn, en gaan een stuk klimmen en op de terugweg
dalen. We komen over een lengte van ongeveer 15 km elkaar allemaal tegen. In stijgende lijn en
in dalende lijn met de vlam op de pijp.

1. Vanaf terrein rechtsaf

Garderensemolenweg

2. Einde weg rechts

Meervelderweg N 302

3. Einde weg op rotonde links richting Apeldoorn

Amersfoortseweg N 344

4. Weg blijven volgen tot rotonde en gaan terug

Amersfoortseweg N 344

5. Op rotonde links richting Kootwijk

Kootwijkerweg

6. Door Kootwijk, weg blijven volgen

Heetweg

7. Weg geheel uitrijden tot rotonde, rechtdoor

Garderbroekerweg

e

8. 1 weg links

Velkemeensedijk

9. Op T-splisting schuin rechtdoor

Velkemeensedijk

10. Voorbij kruising op splitsing links aanhouden

Kraatsweg

11. Op kruising rechtdoor, blijft

Kraatsweg

12. Einde weg rechts aanhouden en op kruising rechts

Oud Willigerweg

13. Einde weg links

Velkemeensedijk

e

14. 1 weg rechts

Velkemeensedijk

15. Op kruising rechtdoor

Westenengseweg

16. Door bocht weg links blijven volgen, blijft

Westenengseweg

17. Einde weg rechts

Edeseweg

18. Doorrijden naar Wekerom, op nieuwe rondweg industrieterrein STOP
19. Na korte stop, rondweg verlaten naar rotonde, rechtdoor
e

Edeseweg

20. 2 weg rechts

Schoolsteeg

21. Schoolsteeg wordt

Koperensteeg

22. Einde weg links aanhouden door bocht

Hoge Valkseweg

23. Na ongeveer 2 km (in bocht naar links), recht, blijft

Hoge Valkseweg

24. Einde weg rechts

Lage Valkseweg

e

25. 1 weg links

Walhuisweg

26. Einde weg links (bij nieuw gebouwde molen)

Puurveenseweg

27. Puurveenseweg wordt na bocht

De Spil

28. Einde weg links

Wesselseweg

e

Wencopperweg

30. 1 weg rechts

e

Krollerweg

31. Einde weg links

Drieeehuizerweg

32. Einde weg rechts

Garderbroekerweg

33. Kruising, rechtdoor, blijft

Garderbroekerweg

29. 1 weg rechts

e

34. 1 weg links

Kootwijkerdijk

35. Einde weg links

Harskamperweg

e

36. 1 weg rechts

Heetkamperweg

37. Stop naast showterrein a.s. 9 juli a.s. waar we eten krijgen bij camping “de Bokkesprong”
We parkeren de auto’s op aanwijzing regelaars, zodat er een mooie foto gemaakt kan worden.
De trucks worden naast elkaar geparkeerd en we gaan dan ook allen tegelijk naar huis.

