OCV

trucks

Oldtimer Contactgroep Veluwe

Herfstrit OCV Trucks d.d. zaterdag 30 sept. 2017.
Aan de fantastische start en finish locatie op vliegveld Terlet van vorige jaar hebben
velen goede herinneringen overgehouden. Vandaar dat we besloten hebben om dit
nog eens over te doen, mede vanwege de goede verzorging door restaurant “de
Thermiekbel”.
Opnieuw starten en finishen we daar weer op dezelfde plek, waar we volop de
ruimte hebben.
Wij worden tussen 9.00 uur en 10.00 uur verwacht. Daarna is de koffie op.
De route start om 11.30 uur op Vliegveld Terlet aan de Apeldoornseweg 203, 6816
SM ARNHEM. Zie ook: www.terlet.nl
We maken nu een rondrit ten zuiden van Arnhem en hebben 2x een stukje snelweg,
de A-12 op de heenweg en de A-50 op de terugweg.

Rijd NIET in colonne, maar als gewoon verkeersdeelnemer
volgens onderstaande routeomschrijving:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Vanaf Terlet rijden we naar Arnhem en gaan de snelweg A-12 op richting
Oberhausen.
Vanaf de A-12 nemen we de eerste afslag op rotonde Velperbroek, richting
Arnhem
A 348/N325
Weg blijven volgen richting Nijmegen, na enkele stoplichten en over de brug
1e afslag richting Huissen
Ing. Molsweg
e
Op rotonde na Shell pomp 2 afslag (rechtdoor)
Stadswal Noord
3 rotondes rechtdoor, blijft steeds
Stadswal
e
na 3 rotonde links, richting Angeren
Polseweg
Weg blijven volgen door Angeren, wordt na Angeren Lodderhoeksestraat
Einde weg (T-splitsing) rechts, richting Gendt
Krakkedel
1e weg links richting Doornenburg
Duisterstraat
Einde weg in Doornenburg rechts ri. Gendt
Pannerdenseweg
Einde weg links aanhouden richting Haalderen
Kapelstraat
Weg blijven volgen, rotonde rechts ri. Bemmel
Langstraat
Weg blijven volgen, rotonde rechtdoor, ri. Bemmel v.d. Mondeweg
Weg blijven volgen, ri. Ind.terrein t’Pannenhuis
Karsstraat
Ind. Terrein t’Pannenhuis oprijden
Nijverheidsstraat
Rechtdoor rijden tot einde weg en hier stoppen we. Pauze.

17.
18.
19.
20.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Na de pauze weer terug naar Bemmel. (niet de snelweg op)
Na snelweg 1e weg rechts door Bemmel ri. Ressen
Papensstraat
Weg blijven volgen, wordt
Herckenrathweg
Op rotonde rechtdoor ri. Ressen
Ressensestraat
Door Ressen snelweg over richting Oosterhout.
Stationsstraat
e
Na viaduct op rotonde 1 afslag rechts richting Elst.
Griftdijk
Elst blijven volgen (niet snelweg op)
Rijksweg Zuid
Op rotonde rechtdoor, door Elst blijft
Rijksweg Zuid
Voorbij Elst na garage Weys, over brugje direct links
1e Weteringsewal
Einde weg links en direct rechts langst Linge
2e Weteringsewal
Deze weg geheel uitrijden, einde weg recht naar Homoet Homoetsestraat
Weg volgen naar Heteren, in Heteren rotonde links langs
industrieterrein borden volgen A-50, 2e oprit ri. Arnhem
A-50
Einde A-50 richting Ede/Utrecht volgen, let op, bij tankstation
Texaco alvast linkerbaan nemen)
De A-12 direct weer verlaten richting Ede Oost/Oosterbeek
Bij stoplichting links richting Arnhem/Oosterbeek
Amsterdamseweg
Bij 2e stoplicht na viaduct links richting Schaarsbergen
Koningsweg
Einde weg rechts (bij Snackbar)
Koningsweg
Deze weg geheel uitrijden tot einde (rotonde rechtdoor)
Koningsweg
Einde weg links naar Terlet.

Op Terlet staat het eten klaar zoals de vorige keer. Wat was dat ook alweer voor
lekker eten?
Hier is ook gelijk het einde van de toertocht. Bedankt en goede reis naar huis.

