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Zaterdag 6 september 2014

68e Airborne Wandeltocht
Bezoekadres
Generaal Urquhartlaan 4
6861 GG Oosterbeek

Maatregelen

Op zaterdag 6 september 2014
is de 68e editie van de Airborne
Wandeltocht in de gemeente
Renkum. Het is het grootste
eendaagse wandelevenement in
de wereld en daar komen ieder
jaar zo’n 30.000 wandelaars en
20.000 bezoekers van heinde en
verre op af. Dit leidt uiteraard
tot extra verkeersdrukte. Om
alles in goede banen te leiden
zijn er in samenspraak met
politie, gemeente en hulpdiensten verschillende verkeersmaatregelen genomen.
Op deze speciale Airborne
Wandeltochtpagina zetten wij
ze voor u op een rij.

Vrijwilligers gezocht
Airborne Begraafplaats

De Airborne Forces Security Fund, de
stichting Airborne Herdenkingen, de
Politie Sport Vereniging Renkum en de
gemeente Renkum zijn op zoek naar
vrijwilligers die tijdens de Airborne
Wandeltocht op 6 september informatie willen geven op de Airborne
Begraafplaats in Oosterbeek.
U bent gastheer/gastvrouw en eerste
aanspreekpunt voor praktische en
inhoudelijke vragen van wandelaars en
(internationale) bezoekers. Ervaring is
niet noodzakelijk, wel een grote dosis
en enthousiasme.
Bent u geïnteresseerd?
Meld u dan aan voor de informatiebijeenkomst op woensdag 3 september
door een mail te sturen aan
kantoor@airbornewandeltocht.nl.

NS-station afgesloten voor al
Voor een goede afwikkeling van het inkomende en uitgaande
verkeer. Hiermee wordt
het inkomende verkeer en om
de wandelaars een veilige wan- voorkomen dat het dorp al
vroeg volloopt met wildpardeling te kunnen waarborgen,
keerders.
Al het binnenkoworden verkeersmaatregelen
mende
verkeer
wordt vanaf
genomen.
hier naar de parkeerterreinen
geleid. Ook de Schelmseweg
1. Parkeer- en stopverbod
wordt al vroeg afgesloten voor
Op het kaartje op de pagina
hiernaast is te zien dat er vanaf het inkomende verkeer.
zaterdagmorgen 00.00 uur
een parkeer- en stopverbod op 3. Wegafsluiting
Utrechtseweg
de aangegeven wegen geldt.
Vanaf
9.00 uur gaat Oosterbeek
Hiermee worden, voor hulpop
slot:
de Utrechtseweg vanaf
diensten belangrijke, routes
Kievitsdel
in Doorwerth en
autovrij gemaakt. Parkeer al
vanaf
Arnhem
ter hoogte van
op vrijdagavond uw auto daar
de
Jonkheer
Nedermeijer
van
waar dat wel mag, anders loopt
Rosenthalweg
wordt
afgesloten.
u het risico dat uw auto, op uw
Wandelaars die met de auto
kosten, wordt weggesleept.
2. Wegafsluiting
Dreijenseweg
Op zaterdagmorgen wordt
vanaf 7.00 uur de Dreijenseweg ter hoogte van het
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naar Oosterbeek komen, worden zo lang er nog ruimte is,
geleid naar parkeerterreinen
bij respectievelijk de J.P. Heijestichting en de Benedendorpsweg. Bussen tussen Arnhem en
Wageningen volgen een afwijkende route door Oosterbeek
en Doorwerth. Op het kaartje
hieronder ziet u een overzicht
van alle afgesloten wegen.

E-mail info@renkum.nl
Website www.renkum.nl

Tips!
• Gaat u zaterdag 6 september op pad met de
auto en wilt u geen hinder ondervinden van
omleidingen en wegafsluitingen? Zet uw auto
dan voor 8.00 uur op een plek waar dat mag
en waar u makkelijk het dorp uitkomt.
• Maak als dat kan gebruik van het openbaar
vervoer. De bussen brengen u tot vlak bij de
Start/Finish. Er zijn twee bushaltes ingericht
op de Stationslaan/A.Weeninklaan en op de
Oranjeweg/Hartensteinlaan.

4. Eenrichtingsverkeer
Op een aantal wegen wordt
eenrichtingsverkeer ingesteld.
Dit betekent dat het op de wegen aan de rand van het dorp
alleen mogelijk is om het dorp
te verlaten. Deze maatregelen
zijn al vroeg van kracht, let
daarom goed op de borden.

• De bussen van BRENG en Syntus rijden via
een andere route en stoppen bij bovengenoemde haltes. De buurtbussen rijden deze
dag niet.
• De Dreijenseweg is vanaf 7.00 uur alleen
via de Amsterdamseweg toegankelijk voor
personenauto’s om op de parkeerterreinen
bij Mill Hill en bij het Airborne kerkhof te
parkeren of om bezoekers af te zetten en is
tot minimaal 18.00 uur helemaal afgesloten.
Mijd ’s avonds de Dreijenseweg, daar zal het
door weggaand verkeer lang druk zijn.

De NS laat van 7.00 tot 18.00 uur alle treinen in Oosterbeek stoppen, ook de intercity’s (met uitzondering van
de internationale trein). Vertel dit aan bezoekende
familieleden en vrienden die van buiten de regio komen.

• Er zijn twee fietsparkeerterreinen ingericht:
op de Utrechtseweg ter hoogte van de
Sonnenberglaan en op de Talsmalaan.
• De extra ingerichte parkeerterreinen zijn
speciaal voor wandelaars en bezoekers.
• Volg de aanwijzingen van de verkeersregelaars op. Zij richten het parkeren zó in dat de
beschikbare ruimte optimaal benut wordt.
Op de kaart hiernaast ziet u
een overzicht van de wegen
waar eenrichtingsverkeer geldt
op de dag van de Airborne
Wandeltocht. Let op: deze wegen zijn aanvullend op de wegen waar normaal gesproken al
eenrichtingsverkeer geldt.
Weverstraat
De Weverstraat is niet op alle
plekken even breed. Voor de
veiligheid van wandelaars en
bewoners hebben politie en
gemeente besloten in de hele
Weverstraat geen uitstallingen,
stands en kraampjes meer toe
te staan. Hierop wordt streng
toegezien.
Calamiteitenroute
Mocht er zich onverhoopt
een calamiteit in de toch al
drukke Weverstraat voordoen,
dan worden de wandelaars
omgeleid via de Dam, de Fangmanweg en de Van Toulon
van der Koogweg naar de

Utrechtseweg.

Tussen 9.00 en 18.00 uur kunt
u Oosterbeek Hoog verlaten
Muziekgroepen
via de Graaf van RechterenDe muziekgroepen die de
weg - Valkenburglaan richtwandelaars begeleiden, hebing de Utrechtseweg richting
ben hun onderkomen in de
Wageningen. Oosterbeek Laag
Vredebergkerk aan de Van
kunt u verlaten via de Jonkheer
Toulon van der Koogweg. Bij
Nedermeijer van Rosenthalweg
aankomst en vertrek is er extra richting de Utrechtseweg / Julibusverkeer op deze weg. Er
anaweg. In Doorwerth worden
zijn beperkte parkeerfaciliteiten de verkeersmaatregelen rond
voor de bussen ingericht.
10.00 uur van kracht, wanneer
de eerste wandelaars voorEinde verkeersmaatregelen bijkomen.
Alle genoemde maatregelen
duren tot zaterdagavond 18.00
uur of zoveel eerder of later als
verantwoord is.
Beperkingen
Het zal duidelijk zijn dat deze
verkeersmaatregelen beperkingen met zich meebrengen
voor het vervoer in de dorpen.
In Oosterbeek zijn deze het
grootst. Houd er dus rekening
mee als u op zaterdag het dorp
uit moet.

• Kom kijken naar het defilé om 11.00 uur en
naar de intocht vanaf 14.00 uur. Tegenover
het Airborne Museum zijn de hele dag gratis
tribuneplaatsen beschikbaar.
• Voorkom zwerfafval!
Milieugroep 6Dorpen Schoon zet zich
wederom tijdens de Airborne Wandeltocht in
om zwerfafval te voorkomen en op te ruimen.
Daarvoor hebben zij uw hulp nodig:
1. Gooi geen afval op straat of in het bos
2. Ziet u een afvalbak die vol is? Leeg hem
alstublieft door de zak te verwisselen
3. Afvalzakken zijn te verkrijgen bij de
Ecosquad vóór de ING-bank op de Utrechtseweg. Neem ze mee!
4. Petflesjes en blikjes kunnen worden ingeleverd bij de Ecosquad:
bij elk 500ste ingeleverde item kunt u de
vermaarde ‘Dopper’ winnen, een hervulbare
fles met geïntegreerde beker van gerecycled
materiaal, met een artistiek uiterlijk!
Vóór station Oosterbeek en op Sportpark
Hartenstein kunt u een Dopper aanschaffen
bij de stands van duurzaamheidswinkel
Cambium.

