Camping Erve ‘De Weijenberg’
Weg over het Hontsveld 21
7399 Empe (Gld)

Telnr. 0575 - 476205
Faxnr. 0575 - 476986
Petra Loor & Peter Meuris

Routebeschrijving.
Komende vanuit Dieren:
In Dieren richting Zutphen;
Voor het Apeldoorns Kanaal, bij stoplichten, linksaf (N786) richting Apeldoorn;
Bij de 2-e stoplichten het kanaal over richting Hall (Hallseweg);
Het dorp Hall doorrijden, net buiten Hall linksaf (Hallsedijk)
Weg volgen tot Hommelstraat, daar rechtsaf;
Einde weg links;
Eerste inrit links (nr 21)
Komende vanaf de A50 (Arnhem - Apeldoorn vv):
Op A50 afslag 23 (Loenen);
Richting Loenen;
Voor in dorp Loenen linksaf richting Klarenbeek;
Na (stoom)spoorwegovergang na ongeveer 500 meter rechts, (industrieterrein Loenen), de
Voorsterweg in;
Apeldoornskanaal oversteken (Let op verkeer!!)
Voorsterweg blijven volgen, deze gaat over in Clabanusweg;
Hallseweg / Polveenseweg oversteken, Buurtschap 'Klein Amsterdam' inrijden;
1-e weg rechts (Diedericksweg, deze gaat over in Weg over 't Hontsveld);
Bij nr 21 rechtsaf, inrit in.
Komende vanaf de A1 (Apeldoorn-Hengelo vv):
Op A1 Afslag 21 (Zutphen Voorst);
Richting Voorst -Zutphen;
1-e afslag rechts (na flitspaal) (Broekstraat);
Einde weg links;
In Klarenbeek oversteken (N789) en weg vervolgen (Kopermolenweg);
Einde weg links (Polveensweg);
Na brug over beek 1-e weg links (Gravenstraat)
Buurtschap 'Klein Amsterdam' inrijden;
1-e weg rechts (Diedericksweg, deze gaat over in Weg over 't Hontsveld);
Bij nr 21 rechtsaf, inrit in.
Komende vanuit Zutphen:
Bij de 'oude' IJsselbrug op de N345 afslag Voorst - Apeldoorn (N345);
Afslag Empe en direct rechts aan houden;
Vervolgens na 50 meter linksaf Empe binnen rijden (Emperweg);
Weg vervolgen (Emperweg gaat over in Weg over 't Hontsveld);
Na ongeveer 3 km bij nr 21 linksaf, inrit in.
Komende vanuit Brummen:
Op de Zutphensestraat (bij Jurriens Electro) linksaf richting Empe - Oeken;
Aan het einde van dorp Oeken linksaf (Vosstraat);
Vlak voor Hall rechtsaf (Hallsedijk);
Weg volgen tot Hommelstraat, daar rechtsaf;
Einde weg links;
Eerste inrit links (nr 21)
Deze routebeschrijvingen geven wellicht niet altijd de kortste route aan, er is n.l. rekening gehouden met
goede passages voor auto en caravan.

GPS coordinaten: Oost 6.102 Noord 52.148

info@ervedeweijenberg.nl
ervedeweijenberg.nl

