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Stichting Het Geldersch Landschap en Kasteelen 
Afd. Vergunningverlening – E.H. Groenheijde 
Postbus 7005  
6801 HA  ARNHEM 
  
Betreft:  Aanvraag Vergunning terreingebruik weg- en mtb-tochten 2017 
Bijlage: Routekaarten 
 
Wageningen, 21 februari 2017 
 
Geachte mevrouw Groenheijde, 
 
Middels deze brief vragen wij ons vergunning te verlenen voor de organisatie van de weg- en mtb-tochten in 
2017.  
 
In overleg met Ben Oosting is afgespoken om voor alle onderstaande tochten tegelijkertijd één vergunning 
aan te vragen, waarbij met name de definitieve mtb-routes uiteraard nog met de betreffende terrein-
beheerders besproken zal worden. De wegroutes liggen – behoudens onvoorziene wegwerkzaamheden – op 
dit moment al wel vast. Met hem is ook het maximumbedrag van 800 euro aan leges en gebruiksvergoeding 
overeengekomen. 
 
Datum  Naam vd tocht Soort 

tocht 
Gebieden 

zaterdag 25 maart  Veluviatocht  wegtocht Loenermark, Warnsborn 
zondag 30 april Bevrijdingstocht wegtocht Loenermark, Warnsborn 
zaterdag 24 juni Jan Janssen Classic wegtocht Loenermark, Warnsborn 
zaterdag 24 juni Hel van Ede-Wageningen mtb-tocht Duno, Oorsprong, Zilverberg, 

Lichtenberg, Boschveld, 
Mariendaal, Warnsborn, Hoog 
Erf, Vijverberg, Hoekelum 

zaterdag 26 augustus Germania Klimtocht wegtocht (geen GLK terreingebruik) 
zaterdag 11 november Wageningse Wintertocht 1 mtb-tocht Hoekelum, Sysselt 
dinsdag 27 december Wageningse Wintertocht 2 mtb-tocht Hoekelum, Sysselt 
 
Voor de JJC wegtocht verwachten we circa 3500 deelnemers, voor de HvEW mtb-tocht 1000 deelnemers. 
De andere tochten blijven rond de 500 verwachte deelnemers. 
 
De deelnemers aan de JJC en HvEW zullen herkenbaar zijn aan een stuurschild met nummer. 
Indien noodzakelijk kan het bevoegd gezag bij een calamiteit of geconstateeerde overtreding om 
de persoonsgegevens vragen. 
Tijdens de overige tochten zullen polsbandjes worden verstrekt. 
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NTFU -klassieker, geen wedstrijd 
De wegfietstoertochten hebben een sportief karakter, maar zijn met nadruk geen wedstrijd. Er worden dus 
ook geen tijden van vertrek en binnenkomst geregistreerd. Qua uitstraling, veiligheid en organisatie wordt de 
JJC-tocht met drie sterren (NTFU-klassieker) beoordeeld, hetgeen het hoogst haalbare in Nederland is. 
Ook de MTB-tochten hebben geen tijdregistratie, maar willen met een bovengemiddelde afstand inspelen op 
het langeduursporten (endurance). 
 
De tochten worden georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) en respecteren 
alle door deze sportbond vastgestelde reglementen.  
 
Tijdens het ophalen van de paaltjes/pijlen zal een inspectie worden uitgevoerd op de gevolgde route en daar 
waar onverhoopt door de deelnemers afval is achtergelaten, zal dit worden opgeruimd. 
 
Verzorgingsposten 
Tijdens de tochten zullen naast de startplaats in Wageningen ook verzorgingsposten worden ingericht op 
geschikte plaatsen langs de route, meestal bij een restaurant. 
Voor de HvEW mtb-tocht zullen er ook posten zijn op Papendal en bij het MTB Museum in Arnhem. 
 
Hulpverlening 
Om de veiligheid van de deelnemers te bewaken zal de organisatie verkeersregelaars en hulpverleners 
inzetten. Op de startlocatie en op de verzorgingsposten zullen teams van ALS en/of BLS-hulpverleners 
beschikbaar zijn. Het aantal zal overeenkomstig de GHOR-richtlijnen afhangen vanhet aantal verwachte 
deelnemers. 
 
De organisatie is bij de JJC en HvEW bereikbaar op 0317 – 484025 (alleen 24 juni) en voor de andere tochten 
via het nummer van het TCW-clubhuis 0317-411494. 
 
Wij danken u voor uw medewerking en gaan er van uit, dat de hier gegeven informatie voor u voldoende is. 
Mocht dat niet zo zijn, dan zijn wij gaarne bereid op uw verzoek een en ander in detail toe te lichten. 
Graag zien we uw reactie 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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VELUVIATOCHT 2017 
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BEVRIJDINGSTOCHT 2017 
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JAN JANSSEN CLASSIC 2017 

  



 

 
 p/a Herenstraat 4, 6701 DJ  Wageningen 

Internet: www.tcw79.nl. Clubhuis: Nudepark 81 
  

 
 

HEL VAN EDE-WAGENINGEN 2017 
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GERMANIA KLIMTOCHT 2017 (geen GLK terreingebruik) 
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WINTERTOCHT 1 en WINTERTOCHT 2 
(De routes zijn gelijk, de rijrichting wordt per tocht gevarieerd) 
 

 


