
 

 
  

 
Aan:  Gemeente Wageningen 
  Afd. Algemene zaken 
  Postbus 1 

6700 AA Wageningen 
Markt 22 

  6701 CZ Wageningen 
 
Wageningen,  13 januari 2015 
 
Betreft:  Fietstoertochten in 2015 
 
Graag willen wij, ter verkrijging van een publiekrechtelijke vergunning, bij u aanmelden de 
door ons, Toerclub Wageningen (TCW), in 2015 te organiseren fietstoertochten: 
 
Datum  Naam vd tocht Soort tocht Afstanden 
zaterdag 28 maart  Veluviatocht Vrije toertocht (weg) 70 en 115 km 
zondag 3 mei  Bevrijdingstocht Vrije toertocht (weg) 40, 70, 110 en 150 km 
zaterdag 20 juni Jan Janssen Classic Vrije toertocht (weg) 75, 125, 150, 200 en 225 km 
 Hel van Ede-Wageningen Veldtoertocht (MTB) 55 en 95 km 
zaterdag 29 augustus Rijn-Waal-Maastocht Vrije toertocht (weg) 125 en 170 km 
zaterdag 7 november Wageningse Wintertocht 1 Veldtoertocht (MTB) 30, 45 en 60 km 
zondag 27 december Wageningse Wintertocht 2 Veldtoertocht (MTB) 30, 45 en 60 km 
 
Het vertrek- en aankomstpunt van alle tochten is het clubhuis van TCW, bedrijventerrein Nudepark 
81, met uitzondering van de Jan Janssen Classic (wegtocht) en de Hel van Ede-Wageningen (MTB) 
op 20 juni. Deze vertrekken vanuit het universitaire sportcentrum De Bongerd.  
 
De vertrektijden van de weg tochten zijn gelegen tussen 8.00 uur en 10.00 uur.  
De vertrektijden van de MTB tochten zijn gelegen tussen 9.00 uur en 10.00 uur.  
De vertrektijden van de tochten op 22 juni zijn gelegen tussen 6.30 uur en 12.00 uur.  
 
Alle tochten zullen worden uitgezet met pijlen, voorzien van een pijl voor Rechtsaf, Linksaf of 
Rechtdoor, welke kort voor aanvang van de tocht worden geplaatst en nog dezelfde dag 
worden opgehaald. De pijlen zijn voorzien van de letters “TCW”.  
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De deelnemers aan bovengenoemde toerfietstochten begeven zich als normale verkeers-
deelnemers op de weg, zonder bijzondere privileges. Er worden geen wegafzettingen 
gebruikt. De tochten staan onder auspiciën van de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU). 
Desgewenst kunnen wij u een kopie van de NTFU reglementen doen toekomen.  
 
Voor wat betreft de veldtoertochten wordt tevens een publieksrechtelijke vergunning 
gevraagd aan de betrokken gemeenten Ede en Renkum. Ook worden er gebruiks-
vergunningen aangevraagd bij de betrokken terreinbeheerders (o.a. Staatsbosbeheer, 
Vereniging Natuurmonumenten, Ministerie van Defensie, Stichting Oranje Nassau’s Oord). 
 
Voor de wegtochten (racefiets) wordt (ongeveer een week voorafgaand aan de tocht) een 
routeplan gestuurd naar de politie (via: EvenementenVVZ@gelderland-midden.politie.nl). 
Op de betreffende dagen is de organisatie te bereiken via het telefoonnummer van de 
startlocatie in Wageningen: 0317-411494. 
 
Voor de Jan Janssen Classic (JJC) en de bijbehorende veldtoertocht, de Hel van Ede-
Wageningen (op 20 juni), is al een meer uitgebreide vergunningaanvraag verzonden, 
inclusief routebeschrijving, omdat deze tocht aanvullende aspecten kent, zoals het grotere 
aantal deelnemers en de entourage rondom het vertrekpunt en de pauzeplaatsen.  
 
Het aantal deelnemers voor deze tochten (dus behalve de JJC) is maximaal 1000 bij 
uitzonderlijk goed weer. Bij slecht weer is het aantal deelnemers significant lager (mogelijk 
minder dan 200 deelnemers). 
 
De vergunning kunt u sturen naar het secretariaat van de toerclub, ten aanzien van: 

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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