
GEMEENTE SCHERPENZEEL 

 c.c.: GvD/MS 
 

Toegangsregeling toren van de N.H.Kerk 
 
1. Zonder voorafgaande toestemming van burgemeester en wethouders is het niet toegestaan 

de toren te beklimmen. Voor deze toestemming gelden de hieronder genoemde en 
eventueel nader te noemen regels; 

 
2. Toestemming kan namens burgemeester en wethouders worden verleend door de 

medewerkers van de afdeling Grondgebied of Burgerij; 
 
3. De toestemming wordt in het algemeen alleen verleend op maandag tot en met zaterdag 

tussen 8.30-16.30 uur onder voorwaarde dat er voldoende daglicht is; 
 
4. De beklimming van de toren geschiedt geheel voor eigen risico. Het gemeentebestuur 

aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de schade(s) opgelopen tijdens de 
beklimming of het verblijf op de toren. De bezoeker(s) kan (kunnen) aansprakelijk worden 
gesteld voor door zijn/haar (hun) toedoen onstane schade. 

 
5. Personen tot de leeftijd van 16 jaar hebben zonder voor hun verantwoordelijke geleide, 

geen toegang; 
 
6. Personen dienen een minimale lengte van 1.40 meter te hebben om toegang te verkrijgen; 
 
7. Personen dienen goed schoeisel te dragen, zulks ter beoordeling van de gemeente dan wel 

de begeleiders (geen slippers, hoge hakken); 
 
8. Indien sprake is van grote groepen, met name tijdens de Feestmarkt en Scherpenzeel Uniek 

dienen de verantwoordelijke organisaties die de klimmers begeleiden de volgende 
aanvullende regels in acht te nemen: 

 a. indien sprake is van een grote menigte klimmers mag vanaf het betonnen plateau op de 
eerste verdieping slechts één groep van maximaal 10 personen naar boven, de volgende 
groep wacht tot de eerste groep weer terug is; 

 b. om goed toezicht te kunnen houden dient een begeleider op de eerste verdieping 
aanwezig te zijn bij de trap, een begeleider bij de laatste steile trap naar de omloop op 
de toren alsmede een begeleider op de omloop; 

 c. de begeleiders dienen in contact met elkaar te blijven middels portofoons of andere 
communicatiemiddelen; 

 d. de klimmers dienen de instructies op te volgen van de begeleiders. 
 
9. De toren dient bezemschoon door de bezoeker(s) te worden achtergelaten; 
 
10. Het is ten strengste verboden om over de muur van de omloop boven in de toren te hangen; 
 
11.  Het is ten strengste verboden de torenklok te luiden; 
 
12. De sleutel van de toren dient in overleg te worden afgehaald en teruggebracht bij afdeling 

Gemeentewinkel  in het Gemeentehuis, Stationsweg 389A. 
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