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Stichting Het Gelders Landschap 
Afd. Vergunningverlening – E.H. Groenheijde 
Postbus 7005  
6801 HA  ARNHEM 
  
 
Wageningen, 08 februari 2016 
 
Geachte mevrouw Groenheijde, 
 
Betreft:  Gebruik weg Loenermark en Warnsborn 
 
Graag willen we toestemming vragen om op 26 maart onze jaarlijkse VELUVIATOCHT fietstoertocht te 
organiseren, waarbij we gebruik willen maken van de geasfalteerde weg tussen Loenen en 
Groenendaal over de Loenermark en het fietspad over Warnsborn. 
 
We verwachten circa  400 tot 500 deelnemers, hetgeen uiteraard afhankelijk is van de voorspelde 
weersverwachting. 
 
Start en Finish-locatie 
Het vertrek- en aankomstpunt van alle tochten is het clubhuis van TCW op het bedrijventerrein 
Nudepark 81.  
 
De vertrektijden van de weg tocht is gelegen tussen 8.00 uur en 10.00 uur.  
 
Veiligheid 
Alle tochten zullen worden uitgezet met pijlen, welke kort voor aanvang van de tocht worden 
geplaatst en nog dezelfde dag worden opgehaald. De pijlen zijn voorzien van de letters “TCW”.  
 

   
 
De deelnemers aan wegtochten begeven zich als normale verkeersdeelnemers op de weg, zonder 
bijzondere privileges. Er worden geen wegafzettingen gebruikt.  
 
Er wordt een hulpverleningsorganisatie (bijv Rode Kruis of FireFirst) ingeschakeld, die 2 BLS-
hulpverleners inclusief AED ter beschikking zal stellen. Daarnaast is vanuit het clubhuis eenstand-by 
auto beschikbaar om deelnemers met pech te ondersteunen. 
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Organisatie 
Ongeveer een week voorafgaand aan de tocht wordt een veiligheidsplan opgesteld, met daarin naast 
de route, de contactgegevens van de organiserende vrijwilligers en de hulpverleningsorganisatie.  
Het veiligheidsplan zal worden verzonden naar: 

• Gemeente Wageningen (M. van der Swaluw) 
• Politie Veiligheidsregio Gelderland-Midden (J. Smits) 
• Geldersche Landschappen en Kastelen (T. Bisseling) 
• Natuurmonumenten (S. Hol) 

 
Op de betreffende dag is de organisatie te bereiken via het telefoonnummer van de startlocatie in 
Wageningen: 0317-411494. De deelnemers ontvangen een polsbandje met dit alarmnummer. 
 
In de bijlage is de route (voor zover nu reeds bekend) opgenomen. De eveneens voorlopige gpx-
tracks worden apart gemaild. 
 

 
We willen de wegtocht op 26 maart graag profileren als voorbereiding op de GIRO en hebben deze als 
GIRO GELDERLAND side event aangemeld. Hierover zullen we separaat contact opnemen. 
 
Voor vragen kunt u met mij contact opnemen via onderstaande telefoonnummer of via email.  
Graag zien we uw instemming tegemoet. 
 
Met vriendelijke groeten, 
TOERCLUB WAGENINGEN 
 
Frank Fiselier 
Coordinator Veiligheid 
 
p/a Julianastraat 76 
6707 DH  WAGENINGEN 
06 – 145 29 445 
tcw@fishmill.nl 
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