Toerclub Wageningen
t.a.v. Frank Fiselier
Julianastraat 76
6707 DH WAGENINGEN

Behandeld door: C. van der Roest
Kenmerk: Gebiedstoestemming Veluwezoom

Hierbij wordt met inachtneming van de in de bijlage genoemde algemene voorwaarden
toestemming verleend aan: Toerclub Wageningen
voor:

Toerfietsevenement

op de volgende datum/data: zaterdag 25 juni 2022
Bijzondere bepalingen en/of overige gegevens:
• De route, voor zover zij loopt over bestaande wegen en paden door het gebied van Nationaal
Park Veluwezoom, is akkoord.
• Aantal deelnemers: 3000 weg / 1000 mtb
• Start parcours: Wageningen
• De routemarkeringen mogen niet aan bomen worden geniet of gespijkerd en dienen zo snel
mogelijk na afloop, doch in ieder geval voor zonsondergang, te worden verwijderd.
• Het gebruik van linten is niet toegestaan
• U dient er op toe te zien dat er geen afval achterblijft.
• Wij verzoeken u vriendelijk deze toestemming bij u te dragen zodat deze getoond kan worden
aan toezichthouders of surveillanten, wanneer daar om gevraagd wordt
• De afdracht voor evenementen en activiteiten waarvoor de deelnemer inschrijfgeld betaalt of
waarvoor een derde partij de kosten van de inschrijving voor de deelnemers betaalt, bedragen
10% van het totale bedrag dat de organisatie heeft verkregen voor de inschrijving van de
deelnemers plus € 50,00 administratiekosten. Graag ontvangen wij hiervoor achteraf de
opgave middels e-mail ToestemmingVeluwezoom@Natuurmonumenten.nl
• De route, zoals door u aangeleverd, is uitsluitend akkoord voor zover zij voert door het terrein
van Nationaal Park Veluwezoom en over de bestaande ATB route. Voor de overige gebieden
dient u zelf toestemming aan te vragen bij de desbetreffende terreineigenaren.
• U bent zelf verantwoordelijk voor het naleven van de actuele Covid-19 maatregelen.

Wij wensen de organisatie en deelnemers een geslaagde dag toe.
Afgegeven op: 4 mei 2022
Natuurmonumenten

J. de Koe
Gebiedsmanager Nationaal Park Veluwezoom

Bijl.: algemene toestemmingsvoorwaarden
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Bij het gebruik maken van deze toestemming dienen de geldende toegangsbepalingen in acht
te worden genomen, te weten:
-

toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang
vrije wandeling op wegen en paden
honden aan de lijn
in het gebied van de IJslandse paarden en Schotse Hooglanders:
- houdt 25 m. afstand
- niet voeren

Bijzondere bepalingen en/of overige gegevens:
• Deze toestemming dient, indien gevraagd, aan onze toezichthouders te worden
getoond.
• Deze toestemming heeft alleen betrekking op die gronden in het Nationaal Park
Veluwezoom, die in eigendom en gebruik zijn van Vereniging Natuurmonumenten;
• Er mag geen afval als gevolg van uw activiteit in ons terrein worden achtergelaten;
• Bij het uitzetten van routes is het niet toegestaan gebruik te maken van gemotoriseerd
verkeer op fiets- en onverharde paden;
• Routemarkeringen mogen niet aan bomen worden gespijkerd of geniet en dienen zo
snel mogelijk na afloop van de activiteit, in ieder geval voor zonsondergang en uiterlijk
één dag na het gehouden evenement, te worden verwijderd;
• In het terrein van het Nationaal Park Veluwezoom is het voor mountainbikers en
ruiters/menners verplicht een mountainbikesticker resp. ruiterlabel te dragen;
• Deze groepen gebruikers (mountainbikers en ruiters) dienen uitsluitend gebruik te
maken van de voor hen bedoelde routes, resp. mountainbike- ruiter/koetsenroutes;
• Het verlenen van deze toestemming ontslaat u niet van de zorgplicht, zoals bedoeld in
de Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet. D.w.z. er mag niets
meegenomen worden uit het terrein of uitgezet in het terrein; er mag niet worden
gegraven; de begroeiing mag niet worden beschadigd; bodem en /of grond- en
oppervlaktewater mogen niet worden aangetast en flora en fauna mogen niet worden
verstoord;
• Vereniging Natuurmonumenten aanvaardt geen aansprakelijkheid, die voortvloeit uit de
door u te organiseren activiteit.
• Het is niet toegestaan geluidsoverlast te veroorzaken
• Geluidsinstallaties zijn niet toegestaan
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