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In heel Nederland worden snelle fietsroutes aangelegd. 
Voor Wageningen zijn er twee routes van belang: naar station 
Ede-Wageningen en naar Arnhem. Een snelle fietsroute is een 
aantrekkelijke, comfortabele route waar knelpunten zijn opge-
lost en opstoppingen en verkeerslichten minimaal zijn of ten 
gunste van fietsers zijn opgelost. 

De route naar Arnhem wordt daarom aangelegd vanaf de Veerstraat, 
Veerweg, Onderlangs, langs de papierfabriek, onderlangs het talud 
van de rijksweg N225 onder de A50 door en via Fonteinallee (Kasteel 
Doorwerth) en Benedendorpsweg naar Oosterbeek en Arnhem. 
Buiten de bebouwde kom is een tweerichtingsfietspad van minimaal 
4 meter de standaard, binnen de bebouwde kom moeten de 
gemeenten zelf een zo goed mogelijke oplossing verzinnen. 
Financiering komt voor een groot deel van de Provincie Gelderland.

Sinds 2016 zijn er plannen gemaakt om de route te realiseren, vanaf 
2017 is de Wageningse bevolking erbij betrokken en in 2018 zijn de 
eerste weggedeelten aangepast. Tussen Renkum en Wageningen ligt 
er nu een mooi fietspad aan de zuidzijde van de Rijksweg, 4m breed 
met middenstreep. Via Onderlangs ligt er ook een mooi fietspad waar 

alleen gemotoriseerd bestemmingsverkeer nog is toegestaan. In het 
voorjaar van 2018 is de Veerweg ingericht als fietsstraat met voor-
rang voor de fietser en met de auto ‘te gast’. De fietsroute heeft 
voorrang gekregen op de Veerdam en de Westbergweg en de route 
is duidelijk herkenbaar. Op de Veerweg zijn voetpad en autoparkeer-
plaatsen geïntegreerd aangelegd naast de fietsroute. Als er weinig 
wordt geparkeerd is er volop ruimte voor voetgangers, als er veel 
wordt geparkeerd is er net genoeg ruimte. Op de nieuw (rood) geas-
falteerde weg is voldoende ruimte voor de fietsers en geldt een 
maximum snelheid voor het verkeer van 30 km/u, dus ook voor de 
speed-pedelec. 

De herinrichting van de Veerstraat tot fietsstraat vergde veel overleg 
met de bewoners. Er bestond veel angst dat het aantal autoparkeer-
plaatsen zou worden verminderd en dat er alleen maar hele snelle 
fietsers zouden komen die de straat onveilig zouden maken. Betere 
uitleg van de Gemeente trok de bewoners over de streep om akkoord 
te gaan met een fietsstraat. Deze is in het voorjaar van 2018 aange-
legd, evenals nieuwe parkeerplaatsen en een herinrichting van de 
voetpaden. De meningen zijn nog wat verdeeld, voor fietsers is er een 
mooie strook asfalt, maar er maken ook wandelaars en hardlopers 

gebruik van, terwijl er een voetpad is. Helaas is doortrekking van de 
fietsroute naar het 5-Meiplein of Busstation aan de Stadbrink niet 
doorgegaan. Toch zou die doortrekking naar de Campus (via 
Churchillweg) en Ede een mooie fietsverbinding opleveren en logisch 
zijn. Ook een iets doortastender plaatsing van borden en lijnen zou 
door de Gemeente sneller opgepakt moeten worden, nu heeft het 
maanden geduurd voordat alle borden er stonden, voor de duidelijk-
heid. Een digitale snelheidsmeter die je laat zien dat je 30 km/u rijdt, is 
voor de eerste maanden nuttig om aan de gewijzigde omstandigheden 
te wennen. 

Hopelijk gaan er de komende jaren steeds meer fietsers gebruikma-
ken van deze snelle fietsroute. Het is de bedoeling dat vooral auto-
mobilisten vaker kiezen om met de fiets te gaan tussen Wageningen 
en Arnhem (17,4 km) zodat er minder files op de autowegen staan 
en deze rustiger worden en minder overlast geven voor bewoners en 
kruisende fietsers. Het begin is er nu, in 2019 worden de stukken bij 
Heelsum en Doorwerth aangelegd en nog enkele stukken in Arnhem. 

Snelle fietsroute Wageningen - Arnhem

Het ‘Nederrijnpad’ nadert voltooiing
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Snelle 
Fietsroute 
Wageningen-
Ede
Samen met de provincie en met rijkssubsidie 
werken de gemeenten Ede en Wageningen al 
een paar jaar aan een snellere fietsroute naar 
station Ede-Wageningen. Voor dit project is 
een klankbordgroep ingesteld waarin de afde-
lingen Ede en Wageningen van de 
Fietsersbond zich actief hebben geroerd. We 
hebben ons daarbij steeds op het standpunt 
gesteld dat vooral de route tussen het station 
en de campus verbetering behoeft, maar de 
bestuurders van Ede en Wageningen hebben 
de nadruk gelegd op de verbinding van het 
centrum van Wageningen via centrum van 
Bennekom naar station Ede-Wageningen. 
Gelukkig maken drie aftakkingen vanaf deze 
route naar de campus deel uit van het project.

Verbinding Wageningen centrum -
NS station Ede-Wageningen
Route door het Wageningse deel (a)
(Voor info van de gemeente zie: Snelle_fietsroute_
Ede_Wageningen)
De route loopt in Wageningen over de 
Churchillweg, Hoeve stein, Nijenoord Allee en dan 
via de Grintweg verder richting Bennekom. Tussen 
het kruispunt Grintweg/Mansholtlaan en de 
rotonde in Bennekom is sprake van omvorming tot 
een fietsstraat. Probleem is de hoge autoverkeers-
intensiteit. Pas na oplossing van de autoproblemen 
op de Mansholt laan (“Beter Bereikbaar 
Wageningen”) zou het aantal auto’s op de 
Grintweg voldoende kunnen worden teruggebracht. 

Ook verdraagt de omvorming tot fietsstraat 
(30km/u) zich slecht met de busroute die alle 
betrokkenen hier graag willen houden. 
Wel is men het erover eens dat aan het zuidelijk 
eindpunt van de Grintweg alle fietsers in beide 
richtingen naar de zuid/oostkant van de Grintweg 
zullen worden geleid zodat ze daar in tweerichtin-
gen (helaas nog wel met verkeerslichten) de 
Mansholtlaan kunnen oversteken richting 
Hoevestein en verder naar de Churchillweg. De 
route om restaurant ’t Gesprek heen met een 
oversteek ten noorden van het kruispunt 
Mansholtlaan/Nijenoord Allee zal komen te verval-
len. 
Vanuit de bewoners van de Grintweg zijn er ver-
schillende reacties. De woonhuizen zijn voor de 
omvorming tot fietsstraat, de bedrijven, vanwege 
de bereikbaarheid tegen.
De Churchillweg wordt t/m de Stadsbrink omge-
vormd tot fietsstraat. Doorgaand fietsverkeer 
Nijenoord Allee – Hoevestein – Churchillweg in de 
voorrang.
Uiteraard moeten heel wat details nog verder 
worden uitgewerkt en zal de politieke besluit-
vorming waarschijnlijk een groot deel van het jaar 
2019 in beslag nemen. Maar het lijkt nu toch wel 
mogelijk dat er nog dit jaar met een aantal onder-
delen van de routeverbetering wordt begonnen.

Route door Ede en Bennekom (b)
Er worden een hele verzameling verbeteringen 
doorgevoerd. Voor de gedetailleerde plannen willen 
we verwijzen naar de site van de gemeente Ede: 
doorfietsroute_ede-wageningen/
Kort samengevat komt het er op neer dat:
•  de route vanuit Wageningen naar het station 

hetzelfde blijft;
•  de fietspaden verbeterd worden. Fietspaden 

worden verbreed waar dat kan, er komen 
inhaalstroken;

•  tussen station en viaduct A12 aan de westzijde 
van de Bennkomseweg een twee richtingen 
fietspad komt. 

•  er een nieuwe rotonde komt, vanuit Wageningen 
bezien vlak voor de A12, met name om de 

toenemende stroom fietsers het winkelen 
hindert. Dit punt wordt nog bestudeerd. De 
Fietsersbond en de dorpsraad twijfelen er aan of 
er aan de oostkant een veilige fietsverbinding te 
realiseren is.

Aftakkingen naar de Campus (c)
Voor de Fietsersbond was het erg belangrijk dat de 
verbinding vanaf het station met de campus ver-
beterd zou worden. Uit tellingen is gebleken dat dit 
ongeveer de helft van de fietsers tussen 
Wageningen en het station betreft. Zoals gezegd 
zijn er drie aftakkingen vanaf de route vanaf Ede-
Wageningen naar de campus:  
•  1. Vanaf de rotonde (Bart van Elstplantsoen) aan 

de zuidkant van Bennekom via de 
Kierkamperweg naar de Mansholtlaan. Op deze 
route zal ter hoogte van de Achterstraat in 
Bennekom een rotonde worden aangelegd 
waarmee fietsers richting campus in de voorrang 
kunnen oversteken naar een nieuw fietspad ten 
zuiden van de Kierkamperweg, dus op wat nu 
een klompenpad is langs de proefvelden van 
Droevendaal. Daarmee komt een einde aan de 
zeer ongelukkige praktijk van het diagonaal over-
steken van de Kierkamperweg door fietsers 
vanuit Bennekom richting Campus en 
Noordwest. Helaas valt een ongelijkvloerse krui-
sing van de Mansholtlaan (fietsbrug of fietstun-
nel) buiten het budget voor dit project. We 
hebben er bij de betrokken bestuurders op aan-
gedrongen hiervoor extra financiering te zoeken, 
maar veel zal afhangen van de uitkomst van de 
‘Campusroute’ discussie.

•  2. Vanaf de Grintweg via een stukje Wildekamp 
naar de Droevendaalsesteeg. Hiertoe zal het 
bestaande, smalle fietspad op de 
Droevendaalsesteeg ongeveer 60cm worden 
verbreed.

•  3. Vanaf hetzelfde punt op de Grintweg via 
Wildekamp en Houtwal naar een nieuw fietspad 
over ‘Born Oost’, langs Aeres Hogeschool naar 
een nieuwe oversteek van de Mansholtlaan 
tegenover het begin van de busbaan over de 
campus.   

nieuwe wijken zowel ten oosten als westen een 
veiliger aansluiting op de Edeseweg te geven.

•  vrijwel alle kruisingen worden aangepakt. Op de 
rotonde in het begin van Ede, de kruising met de 
Zandlaan komen de fietsers in de voorrang. Het 
stoplicht in Bennekom bij de Molenweg wordt 
een rotonde. 

•  het tracé door het centrum van Bennekom nog 
dicutabel is. De projectleiding wil het liefst dat de 
fietsroute zowel van als naar Ede aan de oost-
kant van het centrum van Bennekom (via de 
Kerkhoflaan) komt te lopen. Er is bij de 
Bennekomse middenstand nogal de vrees dat de 
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Fietsersbond en het 
‘rondje campus’
Het standpunt van de Fietsersbond in de discussie Beter 
Bereik baar Wageningen is: goede bereikbaarheid door verbete-
ring van bestaande kruispunten, dus zonder nieuwe weg om de 
campus heen. Samen met een meerderheid van de gemeente-
raad, heel veel burgers en als deel van de coalitie Wageningen 
Goed op Weg (WGoW) heeft de Fietsersbond vanaf het begin 
van het project Beter Bereikbaar Wageningen gepleit voor ver-
betering van de bestaande hoofdwegen Mansholtlaan en 
Nijenoord Allee en (vooral) de daarin voorkomende kruispunten. 

Helaas kwamen de provincie en de gemeente er niet uit om, binnen 
het beschikbare budget, de doorstroming voor de toekomst met dit 
soort maatregelen te garanderen. Dat was reden voor de provincie 
om door middel van een ‘Inpassingsplan’ hun eigen voorkeurstracé 
langs de noord- en westrand van de campus verder uit te werken: 
de “campusroute”. 
Terwijl bij de verbeteringsvarianten op diverse kruisingen ook voor 
het fietsverkeer de situatie erop vooruit zou gaan is dat bij die cam-
pusroute niet het geval. Volgens het verkeerskundig adviesbureau 
RHDHV dat het planproces steeds heeft begeleid moeten we na 
aanleg van de campusroute rekenen op een verkeersdruk op de 
Mansholtlaan en Nijenoord Allee die we ook rond het jaar 2012 
hadden. Dat is weliswaar minder dan zonder campusroute, maar we 
moeten niet vergeten dat dit ook de periode was waarin de eerste 
fietsfiles op het kruispunt Bornsesteeg/Nijeneoord Allee de aandacht 
trokken.
Bij aanleg van de campusroute zal niets worden gedaan aan de 
bestaande wegen. Dus zowel het kruispunt Bornsesteeg als de fiets-
oversteek bij Hoevestein, het kruispunt bij ‘tGesprek en de rotonde 
Droevendaalsesteeg blijven wat dit project betreft zoals ze nu zijn. 
Hoewel RHDHV ons anders wil doen geloven beschouwen we dit in 
geen enkel opzicht als een verbetering voor het fietsverkeer. 
Daarnaast zullen de fietsers op de Plassteeg-Kielekampsteeg - dat 
zijn de fietsers tussen de wijk Noordwest en Bennekom - te maken 
krijgen met een extra, door stoplichten beveiligde kruising van die 
campusroute. 
Bovendien ontstaan er bij de kruispunten busbaan/Mondriaanlaan en 
NIjenoord Allee/Rooseveltweg ingewikkelde situaties waarin geen of 
weinig ruimte zal zijn voor comfortabel doorfietsen. Ter wille van de 

veiligheid in combinatie met de gewenste doorstroming van het 
autoverkeer zullen daar ongetwijfeld extra stoplichten en langere 
wachttijden voor fietsers komen.
Daarom ondersteunt de Fietsersbond van harte de ‘Geactualiseerde 
Draagvlakvariant’  [link= https://wageningengoedopweg.nl/wp-con-
tent/uploads/geactualiseerde-draagvlakvariant-2018.pdf ] die onlangs 
door WGoW is gepubliceerd en waarmee de doorstroming via 
bestaande hoofdwegen met hun kruispunten wèl binnen het budget 
voldoende kan worden verbeterd.

Laatste nieuws!
Variant ‘verbetering bestaande route’ 
toch mee in provinciale besluitvorming
Op 15 januari kwam het bericht: naast de ‘Campusroute’ wordt 
nu toch ook een ‘Verbeterde Bestaande Route’ meegenomen in 
het milieuonderzoek (MER). 
Daar hebben we in WGoW-verband hard voor geknokt. Volgens een 
bericht in De Gelderlander van 15/1 ligt “de reden voor de omme-
zwaai van de provincie in recente verkeers tellingen en -prognoses. In 
2012 was berekend dat de groei zo fors zou zijn dat de bestaande 
wegen dat verkeer niet goed zouden kunnen verwerken. Recent 
onderzoek heeft geleerd dat het verkeersaanbod weliswaar groeit, 
maar waarschijnlijk minder fors dan eerder werd verondersteld. De 
gemeente Wageningen heeft zich van meet af aan verzet tegen de 
keuze om alleen de Campusroute te onderzoeken.” Ook wethouder 
De Haan toonde zich “content dat de provincie toch een tweede 
alternatief meeneemt in de milieu effect rapportage. Op deze manier 
kan er een gelijkwaardige afweging plaatsvinden.” Mèt hem maken 
we ons nog wel zorgen over de oversteekbaarheid van de Nijenoord 
Allee voor de fietsers, want in principe wordt uitgegaan van gelijk-
vloerse kruisingen. Bij het kruispunt Nijenoord Allee-Rooseveltweg 
zou dat wat ons betreft een rotonde kunnen worden. En als alle par-
tijen een beetje extra geld bijeen sprokkelen zou de huidige rotonde 
Droevendaalsesteeg misschien kunnen worden omgevormd tot 
prachtige entree van de campus met onderdoorgang van 2x1 rij-
strook voor het doorgaand verkeer op de Mansholtlaan en op de 
rotonde fietsers in de voorrang. In plaats van verkeerslichten met 
héél veel asfalt en frustrerende wachttijden. Daarop willen we nu als 
Fietsersbond graag inzetten.  

Al jaren neemt het fietsverkeer van en naar de campus, vooral 
in de ochtendspits, toe. Een flink deel hiervan neemt de route 
Kennedyweg - Tarthorst - Churchillweg. 
Dit gaf de nodige problemen voor de andere weggebruikers op de 
kruising van de Kennedyweg met de Tarthorst en ook de Tarthorst 
zelf was niet ingericht op zo’n grote stroom fietsers.
Eigenlijk zouden we liever zien dat de fietsers van en naar de 
campus een andere route kiezen. Daar zijn ook al de nodige maatre-
gelen voor genomen maar feit is dat er een flink deel door de 
Tarthorst blijft gaan.
Na een lang proces van inventariseren, overleg met bewoners, 
scholen, winkels. fietsers en diskussie in de gemeenteraad is gekozen 
voor het optimaliseren en omvormen tot fietsstraat van de meest 
gebruikte route achterlangs het winkelcentrum. Eind 2018 zijn de 
volgende aanpassingen uitgevoerd door de gemeente:
-  De kruising Tarthorst Kennedyweg is opnieuw ingericht zodat de 

verkeerstromen beter gescheiden zijn (foto boven).
-  De route vanaf de Kennedyweg ten zuiden van het winkel centrum 

tot aan de Churchillweg is uitgevoerd als fietsstraat. Dat betekent 
overal voorrang en voor het grootste deel rood asfalt. (foto onder)

We zijn benieuwd naar de reacties van bewoners en
gebruikers: mail s.v.p. naar wageningen@fietsersbond.nl  

Fietsstraat Tarthorst en 
aansluiting Kennedyweg
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Spookfietsen
Het is jullie vast opgevallen: eind 2018 zijn bij 
de Wageningse rotondes duidelijke witte lijnen 
en pijlen op het asfalt aangebracht om fiet-
sers te ontmoedigen om tegen de richting in 
te rijden. In het algemeen komt het tegen de 
rijrichting in fietsen steeds vaker voor en dit 
kan tot gevaarlijke situaties leiden. 
Niet alleen op die rotondes, waar automobilis-
ten geen fietsers van links verwachten. Maar 
ook gewoon op het fietspad zelf, waar we 
ervan uitgaan geen tegenliggers te zullen ont-
moeten. Voor een groot deel is dit een 
gedragsprobleem: je weet dat het eigenlijk 
niet mag, maar als het je beter uitkomt en 
niemand zegt er wat van dan moet dat 
gewoon kunnen, denk je dan. Maar die spelre-
gels zij er natuurlijk niet voor niets. Daarom 
blijft het verstandig om elkaar hier toch op 
aan te spreken. Zie ook 
deze youtube-filmpjes:

Soms wordt het probleem versterkt door onduide-
lijkheden bij de inrichting van de weg. Wij hebben 
een drietal punten aan de gemeente doorgegeven 
en de betreffende ambtenaren hebben toegezegd 
hier serieus naar te zullen kijken. Dit zijn:
1.  Hollandseweg omlaag tussen Zoomweg en 

Bennekomseweg (bij rotonde Mansholtlaan). gen richting Pantarijn e.d. Door jarenlang 
gebruik is daar in de grasberm een breed grind-
pad ontstaan. 6   Hoe erg is dat?

3.  Noordzijde Nijenooord Allee tussen Rijnsteeg en 
Mondriaanlaan 7 . Dit fietspad is wel erg smal 
voor twee richtingen, maar wordt daar steeds 
vaker illegaal voor gebruikt. Als je het niet ver-
biedt dan moet je het als zodanig beborden en 
van middenstrepen voorzien. 8  

Het zuidelijkste stukje ligt op enige afstand van 
de Hollandseweg en is officieel voor twee rich-
tingen 1 , maar de rest van het fietspad loopt 
vlak langs de Hollandseweg en zou alleen van 
boven naar beneden bereden mogen worden. 2  
Hier ontbreekt een verboden-in-te-rijden-bord.

2.  Noordzijde Nijenoord Allee, tussen afslag langs 
tennisbanen en kruispunt Bornsesteeg. Tussen 
oversteek Hoevestein en afslag tennisbaan is 
het duidelijk als tweerichtingenfietspad gemar-
keerd, zelfs voor speedpedelecs, 3  maar daarna 
ogenschijnlijk niet 4 . Eigenlijk is dit fietspad te 
smal voor twee richtingen, maar je zou het daar 
ook toe kunnen laten omdat het verderop 5  ook 
weer zo is. Maar dan moet dit wel duidelijk 
gemarkeerd worden door bebording en strepen 
middenop. 
Ook zijn er veel fietsers die alleen het westelijk 
deel van het fietspad noordzijde Nijenoord Allee 
tegen de richting in fietsen en dan bij Asia Plaza 
diagonaal in twee fasen de Nijenoord Allee 
oversteken en hun weg aan de zuidzijde vervol-

Naast deze drie trajecten, waar de gemeente zelf 
vrij makkelijk wat aan kan doen, hebben we bij de 
gemeente ook aandacht gevraagd voor het fietspad 
langs de oostzijde van de Mansholtlaan, tussen 
Kierkamperweg en restaurant het Gesprek. De 
provincie heeft aangegeven hier 9  een tweerichtin-
gen fietspad van te zullen maken, maar lijkt geen 
haast te hebben zolang er nog geen besluit 
genomen is over “Beter Bereikbaar Wageningen 
(voor autoverkeer!)”. Tot die tijd zullen we genoe-
gen moeten nemen met dat onaangename ver-
bodsbord op de hoek van de Kierkamperweg. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

https://www.youtube.com/watch?v=T_NbYqcil1Q
https://www.youtube.com/watch?v=4OMHKcPNac8
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Versterking Grebbedijk
In het kader van de planvorming rond versterking van de 
Grebbedijk heeft de Fietsersbond afgelopen juni een zienswijze 
ingediend over de inrichting hiervan. Hieronder twee kwesties. 
•  Hoewel er voor het stuk dijk bij de industriehaven geen verster-

kingsopgave ligt, pleit de Fietsersbond hier voor aanpassing van de 
huidige situatie, met een gescheiden fietspad op de dijk aan de 
zuidzijde. Dit vooral om te vermijden dat fietsers twee keer het 
autoverkeer op de dijk zouden moeten kruisen: aan de oostkant bij 
de Havenafweg en aan de westkant waar vrachtverkeer naar het 
Nudepark afdaalt of daarvandaan naar boven komt. Dan hebben 
wij liever dat het (vracht)verkeer naar en van de toegangen van de 
havenbedrijven voorrang verleent aan de fietsers op de dijk en ze 
daarna niet meer tegenkomen. 

•  Ons is onduidelijk hoe aan de voet van de Grebbeberg de fietsers 
op de Grebbedijk veilig op het fietspad onderlangs kunnen komen 
of hun weg langs de N225 kunnen vervolgen. 

In de Reactienota op alle ingebrachte zienswijzen, die op 19 decem-
ber verscheen, werd uitgelegd dat veel nog niet beslist is en dat met 
onze wensen in de verdere planvorming zoveel mogelijk rekening zal 
worden gehouden, samen met de andere ambities die in de uiteinde-
lijke ‘drie kansrijke varianten’ hun plek moeten vinden. De aansluiting 
op de Grebbeberg bleek buiten de scope van dit project te vallen 
maar het aandachtspunt zal worden meegegeven aan degenen die 
daar verantwoordelijk voor zijn.  

Onderwerpen voor 2019
•  Realisatie snelle fietsroute Wageningen Ede.
•  Fietsstraat Van Uvenweg. De route Haarweg, Marijkeweg, van 

Uvenweg fietspad achter Pomona langs is een belangrijke fiets-
route voor studenten vanaf het Haarweg complex. De gemeente is 
van plan het stuk dat over de Van Uvenweg loopt tot aan het fiets-
pad achter Pomona langs, om te vormen tot fietsstraat.

•  Oversteek Kortenoord Allee. Het is nogal moeizaam om met de 
fiets van Nieuw Kortenoord richting het oosten van Wageningen 
(Pantarijn en zo) te gaan. De gemeente gaat in 2019 daarom bij de 
rotonde een mogelijkheid voor fietsers realiseren om over te 
steken.

•  Op de kop van het Nieuwe Kanaal worden door Idealis 300 nieuwe 
studenten woningen gerealiseerd. De bouw is net begonnen. Er 
wordt gezocht naar een oplossing voor hoe de bewoners van daar 
naar de campus moeten komen. 

Informatie Fietsersbond
Voor algemene informatie over de fietsersbond zie 
https://www.fietsersbond.nl/. 
Als je opmerkingen hebt voor de Fietsersbond Wageningen kun je 
altijd mailen met wageningen@fietsersbond.nl
De Fietsersbond afdeling Wageningen krijgt in 2019 een eigen 
website, die te vinden is via http://wageningen.fietsersbond.nl Op dit 
moment is de site nog ‘under construction’.
Met de nieuwe site kunnen we jullie beter op de hoogte houden van 
de projecten waar we mee bezig zijn.  

Actieve leden gezocht
De Fietsersbond Wageningen is (altijd) op zoek naar leden die bereid 
zijn enige tijd in de bond te steken. Heb jij tijd en zin om je in te 
zetten voor een betere fietsinfrastructuur in Wageningen, mail of bel 
dan even met een contactpersoon (zie hiernaast). 

e-Binnenband
Onregelmatig verschijnend periodiek van de Fietsersbond 
afdeling Wageningen en omstreken.

Post- en e-mailadres
Emmapark 1, 6701 CA Wageningen
wageningen@fietsersbond.nl

Contactpersonen Wageningen
Judica Velema, 0317 417 638
Erik van Os, 0317 422 534
Peter Besseling, 0317 460 556
Leo van den Berg, 0317 424 076 
Peter Zengers, 06 2647 0488

Meldpunt gemeente Wageningen 
Telefonisch van 08.30 - 12.00 uur 0317 492 466. On-line 
www.wageningen.nl/inwoners/wonen/melding_doen

Meldpunt Fietsersbond
https://fietsersbond.verbeterdebuurt.nl/nieuwe-melding

Aanmelden als lid van de Fietsersbond
www.fietsersbond.nl/word-lid/

Fietsersbond, afdeling Wageningen
http://wageningen.fietsersbond.nl

Fotografie (tenzij anders vermeld)
© Fietsersbond Wageningen

Vormgeving
Jelle de Gruyter, Wageningen


