
 

 
  

 
 
Aan: Natuurmonumenten Eenheid Veluwezoom – S. Hol 
Heuvenseweg 6a 
6991 JE RHEDEN 
 
Van: Toerclub Wageningen (TCW) 
 
Betreft: Aanvraag evenementen vergunning t.b.v. Veluvia fietstocht op 28 maart 2015 
 
Bijlage: Routebeschrijving en Routetekening over het deel  
• Veluwezoom (Natuurmonumenten)  
• Loenermark en Warnsborn (Het Gelders Landschap).  
 
 
Wageningen, 14 januari 2015 
 
Geachte mevrouw Hol, 
 
Middels deze brief vragen wij om ons vergunning te verlenen voor de organisatie van de 
"Veluvia fietstocht " op zaterdag 28 maart 2015 met daarbij het terreingebruik van enkele 
wegen en verharde fietspaden over de Veluwezoom en verzoeken u daarbij de volgende 
aspecten te betrekken: 
 
De Veluvia fietstocht is geen wedstrijd! 
 
De fietstoertocht heeft een sportief karakter, maar is met nadruk geen wedstrijd.  
Er worden dus ook geen tijden van vertrek en binnenkomst geregistreerd.  
 
Het evenement wordt georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse Toer Fiets Unie 
(NTFU) en respecteert alle door deze sportbond vastgestelde reglementen. De deelnemers 
dienen zich uitdrukkelijk ook aan de verkeerregels te houden. Een fietshelm stellen wij 
verplicht.  
 
Daarnaast onderschrijven wij de standpunten van de stichting ‘IK FIETS VRIENDELIJK’ en 
doen we in onze communicatie een beroep op onze deelnemers rekening te houden met 
medeweggebruikers en respect te hebben voor het milieu. 
 
De deelnemers en organisatie zijn via de NTFU verzekerd tegen schade aan derden. 
Voor dit evenement zijn geen verkeersregelende maatregelen nodig.  
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Start en Finish 
 
De tochten vinden plaats vanaf het clubhuis van TCW (Nudepark 81 6702 DZ Wageningen) en 
keren daar ook weer naar terug. In de directe omgeving is voldoende parkeergelegenheid. 
 
Afstanden en deelnemersaantal 
 
Er worden 2 fietsafstanden aangeboden: 70 en 115 km. Bijgevoegd is een beschrijving van 
de 115 km-route voor zover die over uw gebied gaat. De route van 70 km is een afkorting 
van de langste afstand en deze afkorting gaat niet door uw gebied. 
 
De organisatie verwacht maximaal 700 deelnemers op de afstand van 115 km en 200 
deelnemers op de korte afstand. Dit bij goed weer. Bij slecht weer kan voor beide afstanden 
samen mogelijk op minder dan 200 deelnemers gerekend worden.  
Alleen de 115 km versie doet de Veluwezoom en Loenermark aan.  
Beide afstanden komen over Warnsborn. 
 
Route 
 
De routes worden aangegeven middels het langs de openbare wegen aanbrengen van pijlen 
(15x35cm). De te gebruiken pijlen zijn rood/geel van kleur en zijn voorzien van een witte 
punt, waarop de letters TCW zijn aangebracht. De pijlen worden vroeg in de ochtend 
aangebracht en dezelfde dag weer opgehaald. 
 

 
 
Tijdens het ophalen van de pijlen zal een inspectie worden uitgevoerd op de gevolgde route 
en daar waar onverhoopt door de deelnemers afval is achtergelaten, zal dit worden 
opgeruimd. 
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Veiligheid 
 
In geval van problemen met fietser of fiets kan door de deelnemer contact worden opgenomen 
met de organisatie. Alle deelnemers krijgen een routebeschrijving waarop het telefoonnummer 
van de organisatie (0317-411494) is vermeld alsmede het telefoonnummer van de 
pauzeplaatsen waar iemand van of namens TCW aanwezig is: 
• Clubuis RETO, tel. 026-4420087, Daam Fockemalaan 1, 6815 DL Arnhem 
• Restaurant de Harmonie, tel. 0313-619274, Harderwijkerweg 35,  6957 AB Laag Soeren 
 
 
De vergunning kunt u sturen naar het secretariaat van de Toerclub Wageningen (TCW): 

Secretaris Toerclub Wageningen, Liesbeth van Agt  
Herenstraat 4  
6701 DJ  Wageningen 
 

 
Voor vragen kunt u met mij contact opnemen via onderstaande telefoonnummers of via email.  
 
Met vriendelijke groeten, 
TOERCLUB WAGENINGEN 
 
 
 
 
Toon Loonen 
Toercommissie TCW 
Tel: 06-34817074 of 0317-416343 
E-mail: toon.loonen@inter.nl.net 
Adres: Heimanslaan 27, 6705 AD  Wageningen 
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Bijlage 1 De route over het deel Veluwezoom, Loenermark en Warnsborn 
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Bijlage 2 Routebeschrijving over het deel Veluwezoom en Loenermark  
 
1. Fietspad langs schelmseweg ri. Rozendaal en Velp    Rozendaal 
2. Bij rotonde LA (Kerklaan, wordt Beekhuizenseweg, na beklimming Bovenallee)  35 KM 
3. Einde weg, bij parkeerplaats LA (Beekhuizenseweg) 
4. Na top van beklimming weg blijven volgen, 2e weg  LA (Burg. Bloemersweg)      
5. Bij PS 22800 LA ri Laag Soeren, (Lange Juffer), langs slagboom                          
6. Bij parkeerplaats RA (Schaapsallee)                                                                         45 KM 
7. Bij bord Laag Soeren LA (Jut van Breukelerwaardlaan)                         LAAG SOEREN 
8. 1e weg RA (Prof. Huetlaan),  

Pauzeplaats bij Restaurant de Harmonie, vlak voor einde weg aan rechterkant van de weg 
9. Na pauze LA ri. Loenen (Harderwijkerweg), fietspad  
10. Bij rotonde RD, bij kruispunt verkeerslichten RD 
11. Bij rotonde LA, fietspad (Eerbeekseweg) ri. Loenen                                                   LOENEN 
12. In Loenen LA (Droefakkers)                                                                                     55 KM 
13. Weg volgen, wildrooster over, weg door Loenermark,  
14. Na afdaling einde weg RA bij  PS24053                                                            
15. Na wildrooster einde weg LA ri Terlet (Oude Arnhemsweg)                  Groenendaal 
16. In bocht naar Links RD, fietspad (Apeldoornseweg) 
17. Einde fietspad RAH, na korte afdaling LA (Apeldoornseweg)                                65 KM 
 
 
 
 
Bijlage 3 Routebeschrijving over het deel Warnsborn 
 
1. Schelmseweg richting Oosterbeek; fietspad aan linkerzijde   75 KM Arnhem 
2. Bij 2e verkeerslichten RA (Bakenbergseweg) 
3. Door landgoed Warnsborn RD 
4. Na klim en slagboom VRW RD oversteken  
5. van Limburg Stirumweg langs airborn begraafplaats     Oosterbeek 
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