Januari 2019
Beste bewoners van de wijk Trompenberg,
Hierbij willen we jullie informeren over het plan om, net als vorig jaar, in en rond de wijk
Trompenberg de TVH Run Bike Run te organiseren. En wel op zondag 17 maart. De organisator is
Triathlon Vereniging Hilversum (TVH), een actieve vereniging met ruim 100 leden, waar getraind kan
worden op alle drie de onderdelen van de triathlonsport (zwemmen-fietsen-lopen).
Aanleiding
Waarom ook al weer een Run Bike Run in de wijk Trompenberg? De TVH organiseert al ongeveer
twintig jaar een Run Bike Run (voorheen ook wel aangeduid als duathlon) rond Anna’s Hoeve. Lopen
door de bossen en fietsen richting de Witte Bergen. Omdat rondom Anna's Hoeve een ruimtelijke
herinrichting gaat plaatsvinden vanwege de HOV (snelle buslijn) en de nieuwe wijk aldaar, werd het
onmogelijk voor ons om op die plaats het evenement nog langer te organiseren. Op zoek naar een
alternatieve locatie en in overleg met de gemeente hebben we in 2017 drie andere locaties
onderzocht. Trompenberg bleek van de locaties veruit de beste mogelijkheden te bieden voor ons als
organisatie. Met de wijkverenigingen van Trompenberg hebben we toen overleg gevoerd over deze
plannen en zo veel als mogelijk rekening gehouden met hun aanbevelingen. We kunnen inmiddels
terugkijken op een bijzonder goed geslaagde eerste editie op deze nieuwe locatie. En voor 2019
hopen we wederom een goed evenement te kunnen neerzetten.
Wat is Run Bike Run
Zoals de naam al zegt: lopen-fietsen-lopen. Het lopen door het bos, het fietsen over de weg met een
racefiets. En als afsluiting nogmaals lopen. De wedstrijd moet als individu worden volbracht, dus in
groepen fietsen is niet toegestaan. Er wordt gestart in drie series met elk maximaal 100 deelnemers.
De deelnemers lopen eerst 6 km, fietsen 20 km en sluiten af met weer een loop van 2 km.
Wanneer
Het evenement wordt altijd de derde zondag van maart gehouden. In 2019 is dat zondag 17 maart.
De eerste serie start om half negen en de laatste om half één. Dat betekent dat drie keer (steeds
gedurende drie kwartier) de fietsers op het parcours zijn en de wegen afgesloten zijn voor overig
verkeer. De laatste groep zal uiterlijk twee uur het fietsparcours verlaten.
Het parcours
De Run Bike Run heeft als start- en finishlocatie het parkeerterrein bij Restaurant Robert. Het

loopparcours loopt door het Spanderswoud en ziet er als volgt uit:

Het fietsparcours ziet er als volgt uit:

Het gedeelte van het fietsparcours door de wijk Trompenberg hieronder nog iets duidelijker
weergegeven:

In tekst verloopt het fietsparcours als volgt. Start bij Restaurant Robert, rechtsaf de
Bussumergrintweg op, bij bocht rechtsaf Bachlaan op, bij bocht naar links en hier linksaf Boslaan op.
Einde Boslaan linksaf de Regentesselaan op en deze gaat over in Hertog Hendriklaan. Bij Mozartlaan
scherp rechts de Mozartlaan op en deze volgen tot aan de grote rotonde (Palestinalaan,
Beethovenlaan). Net voor de rotonde ligt het keerpunt en gaan de fietsers over dezelfde route terug.
Het fietsparcours wordt niet afgezet met dranghekken. Alleen bij kruisingen en zijwegen worden
dranghekken geplaatst. Langs het parcours staan ervaren verkeersregelaars en vrijwilligers die alles
in goede banen leiden.
Wat betekent dit voor de bewoners?
Tussen 8.45 uur en 14.00 uur wordt het fietsparcours gebruikt door fietsers, die in beide richtingen
fietsen. Daarom is het fietsparcours tijdens de wedstrijd afgesloten voor overig verkeer.
Omdat in drie series wordt gestart is in de tijdvakken 9.45-10.45 uur en 11.45-12.45 uur het
fietsparcours te gebruiken door bewoners. U kunt dan dus bijvoorbeeld met uw auto vertrekken of
weer thuiskomen. Ook kan eventueel bezoek in die tijdvakken het fietsparcours gebruiken.
De Bussumergrintweg richting Bussum (vanaf de Bachlaan) is vanaf ’s morgens 6.00 uur tot 15.30 uur
afgesloten, dus verkeer richting Bussum zal gebruik moeten maken van de route via het Mediapark.
Wat gebeurt er in noodgevallen?
Als politie, brandweer of ambulance ter plaatse moet zijn, zullen zij altijd voorrang krijgen. Het
fietsparcours wordt bewaakt door verkeersregelaars, die zorgen dat hulpdiensten een vrije en veilige
doorgang krijgen.

Waar parkeren de deelnemers?
Om de overlast te beperken zullen we de deelnemers en toeschouwers leiden naar het
parkeerterrein van station Bussum-Zuid. Vooraf zullen we dit ook duidelijk naar alle deelnemers
communiceren.
Is er ook geluidsoverlast te verwachten?
De geluidsinstallatie staat bij de startlocatie. En zal nauwelijks hoorbaar zijn in de wijk. Tijdens de
wedstrijd begeleiden vijf motoren (met name jury) de fietsers.
Wat als de bewoners vragen hebben?
Vooraf zullen we bewoners (in overleg met de wijkverenigingen) zo goed als mogelijk informeren.
De week voor de wedstrijd zullen we bij de mensen die direct aan het parcours wonen nogmaals een
huis aan huis brief verspreiden met de meest actuele informatie. De overige bewoners verwijzen we
graag naar de websites van de wijkverenigingen van Trompenberg en de website van de Run Bike
Run www.tvhrunbikerun.nl.
Op de wedstrijddag zullen we een telefoonnummer beschikbaar stellen waarop bewoners vragen
kunnen stellen. Ook de verkeersregelaars en vrijwilligers langs het fietsparcours zijn van harte bereid
te assisteren bij vragen.
Op naar een topevenement
We zijn ervan overtuigd dat deze locatie en parcoursen opnieuw een topevenement kunnen
opleveren. Wij gaan ervoor! En we hopen dat we er samen met de bewoners een mooie sportieve
dag van kunnen maken.
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u een mail sturen aan
info@tvhrunbikerun.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact op.

Namens de organisatie,
Erik Zijlstra - Coördinator Run Bike Run

