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Oldtimer Contactgroep Veluwe

Ro ute o ms c hrijving Zuid Ve luwe vo o r truc ks , s e pt. 2010.

De route start bij Harbers Trucks (Volvo dealer), Platinaweg 12, 6662 PP Elst (gld.). Let op
het is Elst Gelderland tussen Arnhem en Nijmegen.
De route loopt van Elst naar Bemmel, Ressen, Oosterhout (gld), Slijk Ewijk, Dodewaard,
Ochten, IJzendoorn, Echteld en dan via de Prins Willem Alexanderbrug bij Tiel naar Wamel,
Altforst, Appeltern, Batenburg, Hernen naar Bergharen.
De finish is bij Lewiszong Transport, ’t Blokje 4, 6617 AH Bergharen.

Van Start,
Vanaf Harbers Trucks rijden wij rechts het terrein af richting Industrieweg Oost.
-

Einde weg rechts, Industrieweg oost.

-

2e weg links, Bemmelseweg.

-

Deze weg blijven volgen richting Bemmel.

-

Voorrangsweg links, Plakselaan.

-

Voorrangsweg rechts, langs de warme bakker Haafs.

-

Rotonde rechts, richting Lent / Oosterhout.

-

De weg richting Oosterhout blijven volgen.

-

In Oosterhout, voor plattegrond, links Dorpsstraat inrijden.

-

De Dorpsstraat blijven volgen tot het einde.

-

Einde Dorpsstraat rechts, Waaldijk.

-

Wij blijven nu de Waaldijk volgen, u komt onder de A 50 door, Ewijksebrug.

-

De dijk blijven volgen wordt Waalbandijk.

-

Op een gegeven moment zie u de voormalige kerncentrale van Dodewaard aan uw
linkerzijde.

-

Bij stopbord linksaf. (bij Herberg de Engel).

-

U rijdt nu nog steeds op de Waalbandijk langs Dodewaard richting Ochten.

-

Als u Ochten binnenkomt voorrangsweg links, Waalbandijk.

-

Bij eethuisje “de Veerstoep” rechts aanhouden, richting IJzendoorn, Echteld is
Cuneraweg.

-

Voorrangsweg links richting IJzendoorn, Echteld is Heuningstraat.

-

Voorbij benzinepomp van Total linksaf richting Industrieterrein de Heuning. Dit is
Industrieweg.

-

2e weg rechts, Mercuriusweg.

-

Hier op aanwijzing langs de weg parkeren voor een korte pauze. U krijgt hier een
versnapering aangeboden.

-

Na deze korte stop het industrieterrein weer afrijden richting Heuningstraat.

-

Linksaf de Heuningstraat op richting IJzendoorn / Echteld.

-

De weg blijven volgen richting Echteld / Tiel.

-

Bij Texaco pomp rechts richting Tiel / Leeuwen. Is Voorstraat.

-

Onder de snelweg A15 door richting Leeuwen.

-

Op rotonde weg blijven vervolgen richting Leeuwen.

-

U gaat nu over de Prins Willem Alexanderbrug.

-

Over de brug rechts aanhouden richting Wamel / Zaltbommel.

-

Daarna 1e weg links richting Alphen / Maasbommel. Is Nieuweweg.

-

Na scherpe bocht bij kleine rotonde richting Maasbommel / Appeltern.

-

De weg blijven volgen richting Appeltern.

-

Bij rotonde rechtdoor richting Altforst, Appeltern.

-

Deze weg blijven volgen richting Appeltern is Dijkgraaf de Leeuwweg.

-

Einde weg rechts richting Appeltern.

-

Na c.a. 250 m. links richting Appeltern / Batenburg

-

In Appeltern einde weg links richting Batenburg.

-

Deze weg blijven volgen richting Batenburg.

-

In Batenburg rechtdoor rijden richting Wijchen / Nijmegen. Is Grootestraat.

-

Einde Grootestraat links richting Bergharen / Niftrik. Is Molendijk.

-

De dijk c.a. 1 km. blijven volgen, dan linksaf richting Hernen / Bergharen. Is
Gordenaars.

-

Na c.a. 1 km. rechts richting Hernen / Bergharen. Is de Dreef.

-

In Hernen voor de kerk rechtdoor richting Bergharen.

-

De weg richting Bergharen blijven volgen.

-

In Bergharen rechtdoor de weg blijven volgen richting Horsen / Druten.

-

Voorbij de kerk einde weg links richting Horsen / Druten. Is Dorpsstraat

-

U krijgt dan een afslag naar links industrieterrein ’t Hufke. Deze gaat u niet in maar 1
weg verder links.

-

Dit is ‘’t Blok. Op nr. 4 vindt u Lewiszong Transport. Hier de vrachtwagens op
aanwijzing parkeren.

