OCV

trucks

Oldtimer Contactgroep Veluwe

Routeomschrijving Zomerrit voor trucks, 24 juni 2017.
De route start om 11.30 uur op Industrieterrein Harselaar aan de Harselaarseweg te Barneveld.
Na de start gaan we eerst een stukje westwaarts richting Terschuur, komen dan weer terug via
Harselaar om dan richting oostwaarts te rijden richting Garderen/Apeldoorn.
De route is zeer gevarieerd, we hebben binnenwegen, doorgaande wegen, stukje snelweg en we
komen elkaar ook nog een keer tegen . De route is ong. 70 km lang.
Rijd niet in colonne maar als gewoon verkeersdeelnemer volgens onderstaande
routeomschrijving.

1. Vanaf de startlocatie gaan we links, op rotonde links
e

Nijkerkerweg

2. Einde weg op rotonde 1 afslag richting A-30/A-1

Thorbeckelaan

3. Over viaduct links aanhouden, niet A-30 op

Otelaarseweg

4. Einde weg rechts

Kallenbroekerweg

5. Weg blijven volgen tot einde, rechts

Stoutenburgerweg

6. Op kruispunt in Terschuur rechts

Hoevelakenseweg

7. Weg volgen, wordt Rijksweg,op rotonde rechtdoor

Rijksweg

e

8. Op rotonde 1 afslag

Nijkerkerweg
e

9. Onder viaduct door op rotonde 3 afslag
e

Harselaarseweg

10. 1 weg links

Nijverheidsweg

11. Kruispunt rechtdoor, einde weg links

Harselaarseweg

12. Stoplichten rechtdoor

Energieweg

13. Einde weg links

Compagnieweg

14. Einde weg links

Hanzeweg

15. Einde weg rechts

Mercuriusweg

16. Einde weg rechts (nieuwe weg, parallel langs A-1)

geen naam (Hanzeweg?)

e

e

17. Op 3 rotonde 3 afslag, links
U komt nu langs de nieuwbouw van Van Reenen Transport.

Koningsbergerweg

e

18. Einde weg rechts op rotonde 1 afslag

geen naam (Hanzeweg?)

e

19. 2e rotonde 1 afslag

Wencopperweg

e

20. 1 weg links

Plaggenweg

21. Einde weg rechts, viaduct op

Garderbroekerweg

e

Lange Zuiderweg

e

Brugveenseweg

22. 1 weg rechts
23. 1 weg rechts
e

24. Weg blijven volgen, 1 weg rechts

Heideweg

25. Kruispunt rechtdoor

Heideweg

26. Einde weg rechts

Tolnegenweg

27. Einde weg links bij spoor

Wolweg

e

28. Rotonde 2 afslag (rechtdoor)

Wolweg (Appelstop)

29. Einde weg links richting Harskamp

N 310

e

30. Na 5 km op 2 rotonde 3e afslag terug richting Garderen

N 310 (Collega’s tegemoet)

31. Snelweg op richting Apeldoorn

A-1

32. Afslag Kootwijk

richting Nieuw Milligen

e

33. Rotonde 1 afslag richting Apeldoorn

N 344

34. Weg volgen tot afslag Hoog Soeren

Kampsteeg

35. Einde weg rechts richting Assel

Pomphulweg

36. Over spoor direct rechts

Asselseweg

(Let op, drukke spoorlijn,wachten tot voorganger afgeslagen is, op deze
weg dan stapvoets rijden i.v.m. stof voor fietsers en achterop rijdend
verkeer, en houdt voldoende afstand.)
e

37. Grindweg blijven volgen, wordt harde weg, 1 weg links

Kerkendelweg

(een weg aan te bevelen voor de fotograven)
38. Einde weg rechts, blijft

.

39. Einde weg links

Kerkendelweg
Heetweg

e

40. Lange weg blijven volgen, op rotonde 2 afslag

Garderbroekerweg

41. Volg aanwijzingen parkeerwachters.

We willen alle trucks in lijn parkeren, zodat mooie foto’s gemaakt kunnen
worden. Parkeren langs de weg is niet toegestaan.
Eten en drinken staat voor u klaar bij inlevering van muntje.

