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Betreft:  Melding t.b.v. Jan Janssen Classic en Hel van Ede-Wageningen 2019 
Bijlage: Routekaarten en beschrijving, Veiligheidsplan 
 
Wageningen, 27 januari 2019 
 
Geachte mevrouw Buitink,  
 
Middels deze brief en bijgesloten aanvraagformulier willen we graag melding doen van de "Jan Janssen 
Classic" en “Hel van Ede-Wageningen”, te houden op zaterdag 22 juni 2019 en verzoeken u daarbij de 
volgende aspecten te betrekken: 
 
NTFU -klassieker, geen wedstrijd 
De wegfietstoertocht heeft een sportief karakter, maar is met nadruk geen wedstrijd. Er worden dus ook 
geen tijden van vertrek en binnenkomst geregistreerd. Qua uitstraling, veiligheid en organisatie wordt de 
tocht met drie sterren (NTFU-klassieker) beoordeeld, hetgeen het hoogst haalbare in Nederland is. 
Ook de MTB-tocht heeft geen tijdregistratie, maar wil met een bovengemiddelde afstand inspelen op het 
langeduursporten (endurance). 
 
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.  
 
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, respect te 
hebben voor het milieu en zich aan de verkeerregels te houden.  
Deelnemers en organisatie zijn via de NTFU verzekerd tegen schade aan derden.  
 
De deelnemers zullen herkenbaar zijn aan een stuurschild met nummer. Indien noodzakelijk kan 
het bevoegd gezag bij een calamiteit of geconstateeerde overtreding om de persoonsgegevens 
vragen. 
 
Afstanden en deelnemersaantal 
Er worden zes fietsafstanden aangeboden: 200, 175, 150, 125, 110 en 70 km op de weg en 100 en 60 km op 
de onverharde weg (MTB). Bijgevoegd is een beschrijving van de 200 km-route. De routes van 175, 150, 125, 
110 en 75 km zijn afkortingen van de langste afstand.  
 
De organisatie verwacht maximaal 5000 deelnemers bij de wegtochten en 1000 bij de MTB-tochten.  
Om die te kunnen handhaven is net als in eerder jaren verplichting tot voorinschrijving ingesteld. Alleen bij 
sterk achter-blijvende 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.  
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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.  
 
MTB-route 
De mtb-route komt niet over uw gebied. 
 
Startlocatie USC De Bongerd 
Start en aankomst van het evenement vinden plaats in het universitaire sportcentrum De Bongerd, 
Bornsesteeg 2 in Wageningen. De organisatie opereert binnen de gebruiks-vergunning van het complex. 
 
Het inrichten van een aantal parkeerterreinen voor de ontvangst van naar verwachting zo'n 2800 tot 3000 
auto's zal plaatsvinden binnen de aan de Bornsesteeg en Droevendaalsesteeg gelegen universitaire 
gebouwcomplexen. Van het beheer van deze complexen wordt hiervoor, onder voorwaarden, schriftelijke 
toestemming verkregen.  
 
Andere verzorgingsposten 
Een verzorgingspost wordt ingericht bij het clubhuis van Toerclub Wageningen, Nudepark 81. 
Er worden verder verzorgingsposten ingericht bij PMT ECHOS LANDING in Schaarsbergen, Restaurant 
Heideroos in Eerbeek en KMT Bronbeek in Arnhem. Voor de MTB-tocht worden verzorgingsposten ingericht bij 
Sportcentrum Papendal en bij het Mountainbike 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 BLS-hulpverleners beschikbaar zijn. 
Daarnaast zullen er drie moteren en een artsenauto met ALS-hulpverleners op de route aanwezig zijn om 
eerste hulp te verlenen. 
 Alle contacten tussen de organisatie, de hulpdiensten en de deelnemers worden geleid door een centrale 
meldpost. Op 22 juni is de organisatie te bereiken onder tel.nr. 06 – 2217 3317. Dit calamiteitennummer 
wordt ook aan alle deelnemers bekend gemaakt.  
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Verkeersveiligheid 
TCW leden en gediplomeerde verkeersregelaars zullen worden ingezet om rond de parkeergebieden en 
gevaarlijke oversteken de verkeersstromen te begeleiden. De verkeersregelaars die binnen de gemeenten 
Wageningen, Ede en Renkum opereren zullen worden aangesteld door de burgemeester van Barneveld, 
volgend het mandateringsbesluit in de overeenkomst WERV-gemeenten. 
 
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. 
 
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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Organisatie: TOERCLUB WAGENINGEN 

Naam: Frank Fiselier 

Adres: Julianastraat 76 

Postcode:  6707 DH 

Woonplaats: WAGENINGEN 

Contactpersoon: Frank Fiselier 

E-mailadres: TCW@FISHMILL.NL 

Telefoonnummer:  

Telefoonnummer mobiel: 06 – 145 29 445 

Naam evenement: Jan Janssen Classic / Hel van Ede-Wageningen  2019 

Korte omschrijving evenement:  Toerfietstocht over de weg / geasfalteerde fietspaden 
De MTB-tocht komt niet over NPUH-terrein. 

Locatie evenement: 
Indien van toepassing; voeg een kaart 
met routes toe 

Zie bijgesloten routeboek 

Datum evenement: 22-juni-2019 

Tijdstip aanvang evenement: 7:00 uur tm 13:00 uur 

Bewegwijzering: 
Hoe wordt de route aangegeven? 
Wat wordt gebruikt als routemarkering? 

Middels routepijlen 

Tijdstip aanvang opbouw: 21-jun-2019 14:00 uur 

Tijdstip afronding afbouw: 22-jun-2019 18:00 uur 

Vinden er op andere dagen 
activiteiten plaats? 

nee 

Aantal deelnemers: Ca 1000 op Lus West 

Geschat aantal bezoekers: nvt 

Bijdrage per deelnemer: €  

 
 
 
 
 
 
 

Aanvraag gebruiksovereenkomst Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug 

Evt aanvullende opmerkingen / maatregelen: 
 
Alleen recreatief gebruik van bestaande wegen en fietspaden. 
Geen MTB-ers  
Geen wedstrijd 
 
Gezien uiterst beperkte gebruik van de NP-terreinen (bestaande wegen) graag consideratie 
vwb de gebruiksvergoeding. 



Standaard voorwaarden gebruiksovereenkomst Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug 
 
 
De standaard voorwaarden zijn:  
  

1. De overeenkomst geldt alleen voor de aan de voorzijde genoemde terreinen en locaties zoals 
aangegeven op bijgevoegde kaart. 

 
2. De gebruiksovereenkomst is pas geldig indien een getekend exemplaar van de 

gebruiksovereenkomst in bezit is van het Gebruikersloket.  
 

3. Activiteiten geschieden geheel voor eigen risico. De desbetreffende terreineigenaar kan derhalve 
nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade voortvloeiende uit deze overeenkomst. 

 
4. Alle schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze gebruiksovereenkomst 

zal op de gebruiker worden verhaald. 
 
5. De toegang tot de terreinen is verboden tussen zonsondergang en zonsopgang. De gebruikers 

hebben alleen toegang op de paden en veroorzaken geen overlast aan andere bezoekers. 
 

6. Er wordt geen toestemming verleend voor aan- en afvoer anders dan te voet. 
 

7. Bij evenementen die overlast kunnen opleveren, dan wel waarbij gevaar kan ontstaan voor 
deelnemers en/of derden, dienen voorzieningen te worden getroffen om overlast en/of incidenten te 
voorkomen. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen c.q. verkrijgen van alle overige 
noodzakelijke vergunningen, waaronder een evenementenvergunning. 

 
8. In het terrein mogen geen vlaggen, spandoeken of reclameborden worden geplaatst en mag geen 

geluidsinstallatie en/of startpistool worden gebruikt, tenzij dit expliciet in een gebruiksovereenkomst 
is vermeld.  

 
9. Indien routemarkeringen worden gebruikt, moeten de markeringen en de wijze van bevestiging 

overlegd worden met de terreineigenaar. 
 

10. Routemarkeringen, afval, e.d., dienen binnen 24 uur na de activiteit te zijn verwijderd. Indien ruiming 
niet naar genoegen is van de terreineigenaar, zal dit door de terreineigenaar op kosten van de 
gebruiker worden gedaan. 

 
11. De wederpartij dient op eerste verzoek en terstond deze overeenkomst aan daartoe bevoegde 

personen te tonen.  
 

12. De terreineigenaar behoudt zich het recht voor de activiteiten te beëindigen, indien niet voldaan 
wordt aan bovenstaande voorwaarden of wanneer de activiteiten niet overeenkomen met die 
waarvoor gebruiksovereenkomst is verleend. 

 
13. De terreineigenaar behoudt zich het recht om aanvullende voorwaarden te stellen aan de 

gebruiksovereenkomst. Deze aanvullende voorwaarden staan vermeld in de gebruiksovereenkomst 
en vormen samen met de standaard voorwaarden één geheel. 
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