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Stichting Het Gelders Landschap
Afd. Vergunningverlening – K. Lentjes-Jacobs
Postbus 7005
6801 HA ARNHEM

Betreft: aanvraag toestemming t.b.v. Jan Janssen Classic 22-06-2013
Bijlage: Routetekening 200 km

Wageningen, 25 maart 2013

Geachte mevrouw Lentjes,

Hierbij verzoeken wij u ons toestemming te verlenen voor de organisatie van de "Jan Janssen Classic" 
op zaterdag 22 juni en verzoeken u daarbij de volgende aspecten te betrekken:

Afstanden en deelnemersaantal
Er worden zes fietsafstanden aangeboden: 200, 150, 115 en 65 km op de weg en 90 en 55 km op de 
onverharde weg (MTB). Bijgevoegd is een beschrijving van de 200 km-route. De routes van 150, 115 
en 65 km zijn afkortingen van de langste afstand. 

De organisatie verwacht maximaal 5200 deelnemers bij de wegtochten en 800 bij de M.T.B.-tochten. 
Om die te kunnen handhaven is net als in 2012 verplichting tot voorinschrijving ingesteld. Alleen bij 
sterk achterblijvende voorinschrijving zal er op de dag zelf nog kunnen worden ingeschreven. 
Dit alles wordt gecommuniceerd via onze website www.janjanssenclassic.nl en via digitale 
nieuwsbrieven. 

USC De Bongerd
Start en aankomst van het evenement vinden plaats in het universitaire sportcentrum De Bongerd, 
Bornsesteeg 2, in Wageningen.
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NTFU
Het evenement wordt georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) en 
het respecteert alle door deze sportbond vastgestelde reglementen. Daarenboven heeft de organisatie 
ook een aanvullend reglement opgesteld en gepubliceerd op de website www.janjanssenclassic.nl, 
pagina inschrijven/reglement. 
Bij voorinschrijving wordt de deelnemer verplicht akkoord te gaan met dit reglement. Deelnemers en 
organisatie zijn via de NTFU verzekerd tegen schade aan derden.

Weg-routes
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 deelnemers dienen zich te houden aan de geldende 
verkeersregels. Voor dit evenement zijn geen verkeersregelende maatregelen nodig. 

MTB-routes
De routes van de twee mountainbikeroutes zijn met hulp van zustervereniging WV Ede uitgetekend en 
in samenspraak met alle betreffende terreinbeheerders vastgesteld. De route wordt in het veld 
uitgezet d.m.v. routepijlen en etiketpaaltjes, voorzien van het MTB-logo, TCW-logo en het logo van 
sponsor Wageningen Universiteit. Bij het uitzetten van de route en controleren van het verloop van 
het evenement worden geen gemotoriseerde voertuigen gebruikt. 
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.

Verkeersregeling
TCW leden en gediplomeerde verkeersregelaars zullen worden ingezet om rond de parkeergebieden
en gevaarlijke oversteken de verkeersstromen te begeleiden. De verkeersregelaars, die binnen de 
gemeente Wageningen opereren zullen worden aangesteld door de burgemeester van Barneveld, 
volgend het mandateringsbesluit in  de overeenkomst WERV-gemeenten. Voor de overige gemeenten 
zal voorafgaand aan het evenement een lijst met gecertificeerde verkeersregelaars worden overlegd 
aan de Coordinatoren Verkeersregelaars van de Veiligheidsregio’s Gelderland-Midden en Utrecht.
Met de inrichting van de locatie en het ophangen van de parkeerverwijzings- en fietsrouteborden 
wordt begonnen op vrijdagmiddag 22 juni, vanaf 14.00 uur en gestreefd wordt alle door ons 
aangebrachte materialen en obstakels te hebben verwijderd voor zaterdagavond 22.00 uur.

Veiligheid
Om de veiligheid van de deelnemers te bewaken verlenen de volgende instanties hun medewerking: 
Rode Kruis, afdeling Wageningen/Renkum, Stichting Service Médical, Euro Motard Service, de Edese 
motorvereniging De Kraats en het Motor Begeleidingsteam. Alle contacten tussen de organisatie, de 
hulpdiensten en de deelnemers worden geleid door een centrale meldpost. 
Op 23 juni is de organisatie te bereiken onder tel.nr. 0317484025. Dit calamiteitennummer wordt ook 
aan alle deelnemers bekend gemaakt. 
Alle aspecten van de organisatie worden samengevat in een alles omvattend veiligheidshandboek, dat  
enkele dagen voorafgaande aan de uitvoering zijn definitieve beslag krijgt. Elke vrijwilliger, die binnen 
de organisatie wordt ingezet staat daarin met naam en functie vermeld en valt daarmee onder de 
eerder genoemde NTFU-polisvoorwaarden.
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Vergunning en verklaringen van geen bezwaar
Voor het organiseren van het evenement wordt de evenementenvergunning verleend door de gemeente 
Wageningen.

Voor wat betreft de niet binnen de gemeente Wageningen liggende routedelen worden de betreffende 
provincies, gemeenten en politie-eenheden schriftelijk door ons op de hoogte worden gebracht 
middels een verzoek tot het verlenen van een vergunning of verklaring van geen bezwaar. 

De fietstochten op de weg doen dit jaar alleen de Loenermark aan, die door de Stichting Gelders 
Landschap wordt beheerd. De Warnsborn wordt dit jaar niet doorkruist.

De routes van de 150km en 200km komen via het wildrooster nabij het gehucht Groenendaal dit 
gebied binnen, men houdt bij paddestoel 24502 rechts aan en slaat bij paddestoel 24503 linksaf, 
richting Loenen. De eerste deelnemers zullen Groenendaal bereiken rond 10.00 uur, de laatste zullen 
het gebied passeren tegen 15.00 uur.  

Middels deze brief vraagt de organisatie u toestemming voor het gebruik van de verharde weg door
de Loenermark met daaraan gekoppeld het inrijden per auto voor het bevestigen van enkele 
routepijlen. De pijlen zullen nog diezelfde avond weer worden verwijderd.

Om de veiligheid voor onze deelnemers te verhogen vragen wij u om het hek bij Groenendaal open te 
(mogen) zetten. We zullen daarvoor contact met dhr Andre van Knapen opnemen.

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
Secretaris
p/a Julianastraat 76
6707 DH  WAGENINGEN
06 – 145 29 445
secretariaat@tcw79.nl




