Routebeschrijving Hut Thornspic
Het adres is Bovenweg 80, 8085 SK in Doornspijk (tussen Elburg en Nunspeet)
Omdat er een nieuwe rondweg (oostelijke rondweg Nunspeet) is aangelegd en niet alle
navigatiesystemen die al kennen, hieronder even een toelichting.

Vanuit zuidwestelijke richting ( langs Utrecht Amersfoort) op de A28 afslag 15 nemen
(Epe/Nunspeet) ga dan onderaan de afrit links, dan over het spoor op de rotonde direct rechts (of
1/4).
Daarna de nieuwe rondweg alsmaar volgen (rotonde rechtdoor) tot de fabriek van Stella fietsen.
Daar op de rotonde weer rechtdoor en de volgende rotonde 1/4 (pas op: NEGEER hier de borden
Doornspijk 3/4 en ga dus 1/4) en na 100 meter met de bocht mee naar links, volgen tot je rechts af
de de Bovenweg op draait.
Hier zal je navigatiesysteem het weer oppakken.
Na zo'n 800 meter vind je nr 80 aan de linker zijde. Zie verder hieronder de laatste alinea.
Vanuit Oostelijke/Noordelijke richting neem je op de A28 de afslag ’t Harde. Ga onderaan de afrit
rechts af en bij de Shellpomp links. Einde rechts en links en je rijdt op de Bovenweg richting
Nunspeet. Vanuit ’t Harde zal je navigatiesysteem je verder naar Bovenweg nr 80 leiden.
Vanuit zuidelijke richting ( A50 – Apeldoorn) neem je de afslag Epe. Boven aan de afslag rechts en
alsmaar rechtdoor richting Nunspeet. Epe voorbij en de rotondes rechtdoor. Door het bos richting
Nunspeet en na het restaurant Fizzy, de bordjes "Camping de Scheepsbel" volgen (op enig moment
rechts-links) en een tijdje parallel aan de provinciale weg en dan schuin rechts het bos door de
Noorderweg op. De spoorweg over, de tunnel onder de A28 door en de camping voorbij. Aan het
eind vd Klaterweg rechtsaf de Bovenweg op en na enkele honderden meters links nr 80.
Aangekomen bij Bovenweg 80 neem je het rechterpad van nr 80 (links is 80a). Na 80 meter op het
pad vind je, links bij het hek, een bel. Wanneer je bij het hek bent zal ik dat voor je openen. Of geef
even een belletje wanneer je voor het hek staat, dan begeleid ik je verder.
Er is voldoende parkeergelegenheid op het afgesloten terrein, vlak bij de hut.
Er zijn koffie en thee faciliteiten aanwezig. In de hut zijn drie schommelkoppen aanwezig. Ook ligt er
nog een rijstzak zodat je meerdere camera's kunt plaatsen.
Ik zal je even op weg helpen bij aankomst. Verder kun je in de omheinde vogeltuin en hut je eigen
gang gaan en zal ik je niet lastig vallen.
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