Route en Veiligheidsplan 110 km

Routeplan Brabants Mooiste Wieler Tocht
IN HET GEVAL VAN EEN ERNSTIG ONGEVAL: Bel 112, maak omgeving veilig en stabiliseer
slachtoffer en bel organisatie Brabants Mooiste 06‐33494949. Bij een klein ongeval graag
organisatie bellen om EHBO advies / hulp te vragen.

Algemeen
De toertocht, bestaat uit twee routes, een van 110 km en een van 70 km en loopt van
Oisterwijk naar de Brabantse Kempen over gebieden zoals landgoed de Utrecht, landgoed
Baest en de Kampina. De tocht behoort zo min mogelijk overlast te veroorzaken aan de
natuurgebieden. De organisatie Brabants Mooiste vraagt haar deelnemers dan ook
nadrukkelijk om kennis te nemen van gedrags- en veiligheidsregels en die na te leven. Tevens
zijn de gedragsregels racefiets van de NTFU www.ntfu.nl van kracht.
Een wielrentocht is niet zonder gevaren. Een veiligheidsgarantie van 100% kan niet
gegarandeerd worden. Wel heeft Stichting Brabants Mooiste een zorgplicht en neemt hierin
verantwoordelijkheid door het nemen van maatregelen die in het belang van de veiligheid zijn
van de deelnemers, overige weggebruikers en natuurgebieden zijn. Dat neemt niet weg dat
deelnemers op eigen risico de tocht rijden.
De routes (70 en 110 km km) zijn uitgepijld met rode NTFU pijlen en ook is er een GPX file
maar de pijlen zijn altijd leidend.
De deelnemers zijn verplicht een valhelm te dragen.
Ook zijn de deelnemers verplicht aanwijzingen van verkeersregelaars op te volgen.
Tijdens de tocht rijden er een aantal motorfietsen [geel hesje met BM logo] langs de route die
kunnen helpen bij incidenten. Zij hebben een EHBO koffertje bij zich.
Communicatie
Het evenement is aangekondigd bij de betrokken gemeentes, Natuurmonumenten, landelijke
NTFU website, moderne media, etc.
Ook is er een brief gestuurd naar de direct omwonenden bij Finish Village op de Lind.
De routes gaan voornamelijk over verharde wegen maar zo nu en dan ook over
onverhard/grind paden. Hier dienen deelnemers voorzichtig te rijden, oppassen voor rulle
ondergrond en niet in te halen c.q. achter elkaar te rijden. Dit geldt ook voor smalle verharde
fietspaden.
Neem een reserve binnenbandje mee voor de zekerheid!
Oversteekplaatsen
Op een aantal locaties zijn evenement regelaars/verkeersregelaars gestationeerd [via bureau
JDA Verkeer en Veiligheid te Kaatsheuvel] die de deelnemers aan de tocht waarschuwen om
goed op te letten. Ook zijn er op een aantal plaatsen waarschuwingsborden geplaatst met bijv.
Pas op, Pas op gevaarlijke oversteek, Pas op gevaarlijke drempels en Pas op tegenliggers
De start/finish locatie aan de Lind wordt duidelijk aangegeven door een NTFU boog over de
weg.

(kilometrering hieronder is een schatting)
110 km route
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Smal bruggetje Oude Hondsbergselaan: Erg smal, rustig achter elkaar fietsen.
Oversteekplaats Oirschotsebaan naar Franse baan: Goed opletten omdat dit een 60
km weg is.
bij knooppunt/driehoek de Logt: rechtsom boom heen, pijlen volgen. Niet
binnendoor fietsen!
Oversteekplaats Spoordonkseweg vanaf Langendonkse dijk: Hier staat een
verkeersregelaar die deelnemers waarschuwt bij oversteken.
Park Stille Wille. Kijk uit voor verkeersdrempels. Na uitrijden Park smal fietspad
met aantal scherpe bochten. Let op tegenliggers.
Opsplitsing route 70-110 km! Bij Haghorst net over de sluis.
Oversteekplaats N 395. Komende uit de Echternachstraat steken we over naar de
Willibrordusstraat. Er staan hier twee verkeersregelaars.
Smal fietspad bij de Leemsputten, Esbeek. Achter elkaar fietsen. Let op
tegenliggers.
Aan het einde van de Prins Hendriklaan oversteken naar fietspad linksaf de
Poppelse dijk op.
Leuke gelegenheid bij Cafe Krek wak Wou voor koffie en keek !
Komend vanaf Twisseltse baan, kijk uit bij oversteken Poppelse dijk.
Kijk uit bij oversteken N269. Verkeersregelaars aanwezig. Linksaf fietspad op.
Herberg “ In den Bockenreyder“
Smal grindpad 1.5 km. Let op tegenliggers.
Schuin oversteken N395. Verkeersregelaars aanwezig.
Kruispunt waar 70 km en 110 km route samenkomen. Pas op!
Rustpunt bij de Heilige Eik. Luxe broodjes, drinken, sanitair etc. en tijd om
even te rusten!
Oversteken en dan rechtsaf fietspad langs Oude Grintweg op.
Grindpad
Vanaf fietspad oversteken Oirschotse weg. Verkeersregelaar aanwezig.
Begin smal fietspad over Kampina. Let op tegenliggers.
Rechtsaf schelpenpad op. Smal fietspad ook. Let op tegenliggers
Gevaarlijke oversteek Oirschotse baan. Verkeersregelaar aanwezig.
FINISH

Voertuig voor bijstand bij pech onderweg
Er is een auto beschikbaar voor hulp onderweg.
EHBO
Medewerkers van de EHBO zijn tijdens het evenement aanwezig op de Lind en ook bij de
Heilige Eik.
Mobiel nummer algemene leiding Brabants Mooiste 06-33494949
Mobiel nummer veiligheidscoördinator Brabants Mooiste 06-53828473

