O CV

trucks

Oldtimer Contactgroep Veluwe

Routeomschrijving Zuid Veluwe voor trucks, Sept. 2009.

De route start bij Ede op de Ginkelse Heide, bij restaurant Juffrouw Tok, aan de Verlengde
Arnhemseweg 101, 6718 SM EDE. Zie www.juffrouwtok.nl
De route zal over de Zuid Veluwe gaan, via Arnhem, Rozendaal,Rheden,Doesburg,Angerlo, Lathum,
Zevenaar en we finishen op de Europaboulevard in Tolkamer.
De finishplaats is op de boulevard, welke gedeeltelijk voor ons is afgezet. Volg aanwijzingen van de
regelaars. U kunt in het restaurant op Kade 7 e.e.a. nuttigen. Dit voor eigen rekening.

Van Start.
Vanaf het terrein rijden we richting Arnhem. Een lange rechte weg, welke we tot Arnhem blijven volgen, dus
over viaduct rechtdoor,wordt Amsterdamseweg, bij Papendal rechtdoor en bij benzinepomp rechtdoor.
-

Bij stoplichten links richting Rozendaal-Open luchtmuseum

Schelmseweg

-

Weg volgen, onder viaduct door, viaduct snelweg over, na
informatiebord volgt rotonde links richting Postbank/Rheden

Kerklaan

-

Bij splitsing rechts

Beekhuizenseweg

-

Beekhuizenseweg blijven volgen, witte borden Postbank blijven volgen.
Bordje camping volgen en vervolgens doorgaande weg blijven volgen.
Indien parkeerruimte vrij is, dan stoppen we voor een consumptie.

-

Bij restaurant rechts aanhouden, richting Rheden, oranje fietsstroken Schietbergseweg

-

Rheden blijven volgen, in Rheden op rotonde links

Arnhemse straatweg

-

1e weg rechts richting industrieterrein

Havelandseweg

-

Spoor over rechtdoor, hoofdweg volgen, wordt Appollstraat en Laakweg,
op kruising links naar snelweg.
Oranjeweg

-

Einde weg onder viaduct de Mars, links snelweg op richting Zutphen.

-

Op snelweg 1e afslag De Steeg, onder afrit rechts naar parkeerplaats Pauze.

.

.

-

Na pauze weer snelweg op richting Zutphen.

-

Einde snelweg richting Doesburg (mits deze weg weer open is)

-

IJssel over, voorbij Doesburg rechts richting Angerlo

-

Bij Bingerden op rotonde links richting Zevenaar

-

Zevenaarseweg wordt Doesburgerweg, doorrijden tot rotonde in Zevenaar,
rotonde geheel rond, dus weer richting snelweg, oprit A-12
richting Oberhausen
A-12

-

Afslag Beek (bij grensovergang) richting Babberich

Beekseweg

-

Voor Babberich links richting Elten-Emmerich

Emmerichseweg

-

In Elten doorgaande weg richting Emmerich

-

Voorbij bebouwde kom Elten rechts richting Spijk, is grensweg

Oude Kleefse Postweg

-

Einde weg rechts langs de Rijn

Spijksedijk

-

Einde Spijksedijk links aanhouden

Europaboulevard

-

Op Europaboulevard geven verkeersregelaars aanwijzingen om te parkeren.
In het restaurant Rijnterras op de Kade kunt u op eigen kosten eten en drinken.
Men heeft op u gerekend.
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