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datum ons kenmerk uw referentie bijlage(n) 

9 februari 2015 2015-0466/EG/RH 30 december 2014 1 
behandeld door doorkiesnummer e-mailadres 

mevrouw E.H. Groenheijde 026-3552506 e.groenheijde@glk.nl 
onderwerp 

Warnsborn, Loenermark, vergunning terreingebruik 
 
 
 
 
 
Geachte heer Fiselier, 
 
Naar aanleiding van uw verzoek d.d. 30 december 2014  verlenen wij u toestemming voor het 
organiseren van een wielrennertocht op  20 juni 2015, die gedeeltelijk  loopt  over onze bezitting de 
Loenermark en Warnsborn, overeenkomstig de door u overlegde routes.  
 
Wij wijzen u erop dat onze stichting op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gesteld, voor 
welke schade dan ook, die aan u of enig eigendom van u mocht worden toegebracht. 
 
Aan deze toestemming verbinden wij de volgende voorwaarden: 
A. De deelnemers mogen uitsluitend gebruikmaken van bestaande opengestelde 

(verharde)wegen en voetpaden; 
B. Het is niet toegestaan het landgoed met auto's, motoren of bromfietsen te berijden, m.u.v. de 

medische bijstandsteams; 
C. Overigens gelden onverkort de toegangsbepalingen, zoals deze in het terrein zijn 

aangegeven; 
D. Aan de beplanting mogen geen aanduidingen worden aangebracht; 
E. Het is verboden afval van welke aard ook op het landgoed achter te laten en/of 

beschadigingen aan de beplanting aan te richten; 
F. Zonder verkregen schriftelijke toestemming is het verboden op de terreinen van de stichting 

consumpties te verkopen; 
G. Alvorens een aanvang te maken met wielertocht, dan wel de terreinvoorbereiding hiertoe, dient 

bij de verantwoordelijke boswachter Loenermark: de heer T. Bisseling, telefoonnummer: 
06.12.904.265,  en Warnsborn: de heer B. Oosting, telefoonnummer 06.50865526, hiervan 
mededeling te worden gedaan; 

H. Eventuele aan de eigendommen der stichting aangerichte schade dient te worden vergoed op 
basis van een door ons op te stellen schaderapport; 

I. Eventuele door het toezichthoudend personeel te geven aanwijzingen dienen stipt te worden 
opgevolgd; 

J. De verschuldigde behandel- en administratiekosten verbonden aan de afgifte van deze 
vergunning bedragen € 75,--,  welk bedrag binnen 14 dagen na dagtekening moet worden 
overgemaakt op bankrekening NL38RABO0381606295 ten name van Stichting Het 
Geldersch Landschap te Arnhem, onder vermelding van: vergunning terreingebruik 
Loenermark 2015-0466/EG. 



  

K. Voort verbinden wij aan deze vergunning bijgaande bijzondere voorwaarden- voor zover van 
toepassing -. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
STICHTING HET GELDERSCH LANDSCHAP 
 
 
 
 
Ing. L.H.J. Cleiren 
Regiohoofd Oost-Gelderland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopie intern: PvdT, MS, BO, TBi, NBu, GJ 
 
 
 
 


