OCV

trucks

Oldtimer Contactgroep Veluwe

Routeomschrijving lenterit voor trucks, 30 maart 2019.
De route start om 11.30 uur bij Harbers Trucks, Ecofactorij 1, Apeldoorn.
Na de start gaan we richting de IJssel, en rijden over dijken richting Brummen. Vandaar via de
Posbank naar Arnhem en dan richting Harskamp. De route is ong. 80 km lang.
Rijd niet in colonne maar als gewoon verkeersdeelnemer volgens onderstaande
routeomschrijving.

1. Vanuit Harbers stoplicht rechts richting Zutphen N 345
2. Onder viaduct A1 door N345 blijven volgen
3. Na c.a. 800 m. linksaf richting Wilp Achterhoek, Twello (Sluinerweg)
4. Sluinerweg blijven volgen
5. Na 400 m. rechtsaf richting Posterenk (Withagenweg)
6. Na 40 m. gelijk links richting Posterenk (Kneuterstraat)
7. Kneuterstraat blijven volgen richting Voorst
8. Kneuterstraat wordt Zutphenboerlaan
9. Voorrangsweg rechts richting Voorst (Deventerweg)
10. De weg richting Voorst / Zutphen blijven volgen
11. Op de rotonde rechtdoor richting Voorst (Rijksstraatweg)
12. Volgende rotonde rechtsaf richting Zutphen (N 345)
13. U rijdt nu over de nieuwe rondweg rondom Voorst.
14. Rotonde rechtdoor richting Empe / Zutphen (N345)
15. Na c.a. 100 meter voor de spoorwegovergang linksaf IJsselstraat inrijden.
16. De IJsselstraat blijven volgen richting Zutphen, bij bord Doorgaand Verkeer rechts
aanhouden. U ziet nu de mooie Hanzestad Zutphen aan uw linkerzijde. De weg
blijven volgen.
17. Einde weg linksaf voorrangsweg oprijden (weg naar Voorst)
18. Onder spoorviaduct door stoplichten rechtaf is richting andere richtingen (N345)
19. Bij hectometerpaal 20.0 linksaf (Cortenoeverseweg). Let op!! Dit is bij 1 e kruispunt op
N345 bij Reuvershoeve. Dus hier goed naar hectometerpaal kijken
20. Onder de brug door Cortenhoevenseweg blijven volgen. Op een gegeven moment
ziet u aan uw linkerkant een apart langgerekt gebouw omgeven met hekwerk. Dit is
de bekende duivenmelkersstal van de gebroeders Henk en Evert-Jan Eijerkamp.
21. Bij bord vrachtverkeer richting centrum Brummen volgen rechtsaf (Elzenbosweg)
22. Einde weg bij bebouwde kom Brummen linksaf voorrangsweg oprijden
(Zutphensestraat)
23. Rotonde rechtsaf Ind. Terrein op, waar we een korte pauze hebben.
24. Terug naar rotonde rechtsaf richting Centrum. Deze weg blijven volgen door het
centrum van Brummen (links aanhouden is Zutphensestraat)
25. De Zutphensestraat blijven volgen

26. Zutphensestraat gaat over in Marktplein.
27. De weg blijven volgen wordt Arnhemsestraat
28. Bij rotonde rechtsaf richting Dieren / Eerbeek / Arnhem (N348) Deze weg blijven
volgen richting Dieren.
29. In Dieren N 348 blijven volgen richting Arnhem / Doesburg
30. Na Dieren in stoplichten rechtaf richting Ellecom. De weg blijven volgen door Ellecom
(Zutphensestraatweg)
31. Na bord bebouwde kom De Steeg bij stoplichten linksaf richting Arnhem / Zutphen
32. Buiten bebouwde kom direct linksaf richting Arnhem (A348).
33. Volgende afrit nr. 2 Rheden weg verlaten en rijden richting Rheden.
34. Onderaan de afrit rechts richting Rheden / ind. Terr. Haveland (Oranjeweg)
35. Na 50 m. rechts richting industrieterrein Haveland (Laakweg)
36. De weg gaat over in Apollostraat
37. Apollostraat gaat over in Havelandseweg
38. Over het spoor voorrangsweg links richting Rheden (Arnhemsestraatweg)
39. In 1e rotonde rechtsaf richting Veluwetransferium / Posbank (Schietbergseweg)
40. Na c.a. 300 meter rechtsaf bord Doorgaand Verkeer volgen. Let op hier hoog
aanhalen.
41. U rijdt nu de Posbank over. Dit is het Nationaal Park Veluwe. Rijd voorzichtig u komt
hier veel fietsers en voetgangers tegen. Verder gebruik goed uw stuurmanskunsten
want u komt smalle stukken en haarspeldbochten tegen. Ook zult u af en toe flink
moeten klimmen en leuke afdalingen moeten maken.
42. Boven op de Posbank links aanhouden richting Zijperberg / Rozendaal.
43. De weg vervolgen richting Zijperberg
44. Einde weg rechts aanhouden (is bij bord verboden voor auto’s).
45. Na 50 meter bij stopbord rechts richting Rozendaal
46. De weg blijven volgen door Rozendaal richting Arnhem/utrecht/Apeldoorn (Kerklaan)
47. Rotonde rechts richting Apeldoorn/utrecht. Deze weg volgen
48. Bij stoplichten rechtdoor richting Oosterbeek.
49. Rotonde rechtdoor richting Arnhem Centrum/ Oosterbeek. Langs Burgers Zoo.
50. Stoplichten rechtdoor
51. Bij ANWB borden rechtsaf richting Schaarsbergen (Kempenbergerweg)
52. Deze weg vervolgen door Schaarsbergen heen.
53. Bij rotonde linksaf richting Otterlo. (Koningsweg). Weg vervolgen naar Otterlo.
54. In Otterlo de weg vervolgen richting Harskamp (Harskamperweg)
55. Door Harskamp heenrijden richting Stroe. (N 310)
56. Bij rotonde linksaf (hectometerpaal 69.0) is Garderbroekerweg. Daarna gelijk rechts
het terrein oprijden van Verhoef Transport. Eindpunt van deze route.

We parkeren op een groot terrein van Zand- en grinthandel H. Verhoef.
Leg onder uw auto een opvangplaat, waar een drupje olie kan lekken.
We willen alle trucks in lijn parkeren, zodat mooie foto’s gemaakt kunnen worden.
Parkeren langs de weg is niet toegestaan.
inlevering van muntje.

Eten en drinken staat voor u klaar bij

