Voorstel van Tom

Driedaagse Arnhem 2020: 29 Mei-1 juni
Ons driedaagse in 2020 gaat naar het zuiden van de Nederlands Veluwe met startpunt aan
het mooie Olympische domein PAPENDAL. Daar is een schitterend hotel gelegen met alle
faciliteiten.Wij worden verwacht op vrijdagavond, eten is er voorzien vanaf het ontbijt op
zaterdagmorgen.
Van hieruit organiseren wij drie A-B en C-ritten.
Wat is in de prijs inbegrepen: 3 overnachting, 3 X ontbijtbuffet en 2 x een 3 gangen marktvers menu.
Begeleiding van 9 mooie ritten door het mooiste natuurgebied van Nederland. Er is mooi weer
besteld maar dit kan niet gegarandeerd worden.
Er zijn een 30-tal tweepersoonskamers voorzien aan 185 euro per persoon. Inschrijven kan door een
voorschot van 50 euro te storten op de clubrekening, pas dan is uw reservering geldig.
Inschrijvingen worden afgesloten op 1 Maart 2020.

Hotel Papendal

Tweepersoonskamer

Zaterdag 29 Mei De oevers van de IJssel
Rit

Gr.A
Gr.B
Gr.C

Kilometer

174
133
108

Vertrekuur

09:00
09:00
09:00

Vertrekplaats

Papendal
Papendal
Papendal

Vertrekken doen we op de parking van ons hotel dat 5km van het centrum van Arnhem ligt.
De eerste kilometers brengen ons langs de noordkant van Arnhem voorbij het koninklijk
natuurpark Burgers Zoo richting de oevers van de IJssel. A en B-rit rijden eerst wel enkele
obstakels over zoals de Emmapiramide en de Zijpenberg, de C-rit houd het redelijk vlak.
Kilometers lang gaan wij de IJssel volgen langs vlakke akkers en mooie jaagpaden.
De middagstop is voor iedereen voorzien in het centrum van Zutphen waar menig terrasjes
liggen te wachten op ons. Na de middag doet de A-rit een ommetje langs Deventer en duikt
daarna zoals de B-en C-rit de Veluwezoom in. Dit betekend mooie fietspaden door
natuurgebied en bos. De route is vanaf hier lichtgolvend en niet vlak zoals we in Nederland
zouden verwachten.

De IJssel

Veluwezoom

Na de Veluwezoom is het enkel nog afdalen en een sprintje trekken naar het zonnige terras
aan het hotel.

Zondag 30 Mei Radio Kootwijk
Rit

Gr.A
Gr.B
Gr.C

Kilometer

132
112
85

Vertrekuur

09:00
09:00
09:00

Vertrekplaats

Papendal
Papendal
Papendal

Onze tweede rit gaat richting het Noorden van de Veluwe.
Na een uitgebreid ontbijt vertrekken we westwaarts naar Otterlo en Stroe waar we in
Kootwijk de middagstop houden. In de namiddag rijden we langs Radio Kootwijk.
Radio Kootwijk is een voormalig zenderpark op de Veluwe, ten westen van Apeldoorn, Radio
Kootwijk was in de eerste helft van de 20ste eeuw een belangrijke communicatieverbinding
tussen Nederland en zijn toenmalige koloniën, met name Nederlands-Indië. Er werd een

grote antenne gebouwd, bestaande uit onderling verbonden koperen kabels die aan zes 212
meter hoge masten hingen. Voor de aarding werden er koperen kabels onder de grond
gelegd. In het hart van dit systeem werd een radiostation gebouwd. Dit werd ondergebracht
in een gebouw van gewapend beton, ontworpen door de architect van de Amsterdamse
school Julius Luthmann (1890-1973). De architect heeft zich voor het ontwerp van het
hoofdgebouw, Gebouw A, laten inspireren door het zendstation van Telefunken in het Duitse
Nauen en dankzij zijn belangstelling in de Egyptische mythologie ook door een sfinx.
De A-rit doet vooraf nog een lus langs Ermelo en door de zanderij Beekhuizerzand

Radio Kootwijk

Beekhuizerzand

We keren terug langs Hoog Buurlo, Hoenderlo en Deelen.

Maandag 1 Juni Veluwezoom
Rit

Gr.A
Gr.B
Gr.C

Kilometer

91
75
62

Vertrekuur

09:00
09:00
09:00

Vertrekplaats

Papendal
Papendal
Papendal

Voor ons laatste rit rijden we de de paarse heide van de Veluwezoom door. De lus loopt
langs Loenen, de A-rit doet een extra lus langs Beekbergen en pikt in het terugrijden de
Posbank mee. De zandbank staat op een hoogte van 90 meter boven zeespiegel in het
Nationaal Park Veluwezoom met uitzicht over het IJsseldal, Arnhem, de Achterhoek en de
Liemers tot in Duitsland.

Bij mooi weer kan hier zelfs nog een koffiestop gemaakt worden om te genieten van het
prachtige uitzicht over de heide en dit als afsluiter van het weekend.

Voor de niet fietsers is deze regio ook heel mooi om te bezoeken. Honderden mooie
wandelpaden zijn er te vinden in de Veluwezoom, men kan tegen betaling het Hoge Veluwe
natuurgebied bezoeken met zijn Kröller-Müller museum. Burger Zoo bekend om zijn
savannevlakte met giraffen en neushoorns of een dagje centen opdoen in het gezellige
centrum van Arnhem.

De praktische info:
- aan het hotel kan iedereen gratis parkeren, het hotel beschikt ook over een sportzaal en
sauna. Het heeft een gezellige bar met groot terras dat uitkijkt op de golfcourt.
- inchecken kan vanaf vrijdag 14u, er is geen avondmaal voorzien maar er kan wel gegeten
worden in het restaurant "2028" in het hotel zelf. Andere alternatieven zijn er ook in de buurt
of eventueel in het centrum van Arnhem wat 5km van het hotel is.

- op zaterdag en zondag is telkens een middagstop voorzien waar voldoende mogelijkheid
zijn om iets te bestellen, dus geen lunchpakketten.
- de ritten worden begeleid door een volgwagen die indien er panne is iedereen kan helpen
maar deze gaat de groepen niet kunnen volgen.
- voorzie de fiets van voldoende klein verzet aangezien het af en toe bergop kan lopen.
- maandag checken wij uit voor de rit.
- voorzie best een fietsslot want het hotel beschikt niet over een fietskelder.
- eenpersoonskamer en familiekamers zijn rechtstreeks te reserveren.
- honden zijn helaas niet toegelaten in het hotel.

