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De Transportfiets is een uitgave van de afdeling Capelle a/d IJssel van de 

Fietsersbond en verschijnt 1 of 2x per jaar en wordt aan de Capelse 

leden verzonden als krantje of in de digitale versie.  

 

Secretariaat: Enno van Waardenberg 

               Boeroestraat 11     

                       2905 SJ  Capelle a/d IJssel   

                       Tel. 010 - 450 31 84   

 

Website: www.fietsersbond.nl/capelleaandenijssel 

E-mail:   capelleadijssel@fietsersbond.nl    

 

Aan dit nummer werkten mee: Jos Jacobs en Enno van Waardenberg. 

Foto´s van Fietsersbond Capelle a/d IJssel en van anderen. 

 

De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers in Nederland en 

zet zich in voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen.  

 

Klachtentelefoons 

Voor het indienen van klachten over slecht wegdek, onderhoud,  

verlichting en dergelijke kunt u bellen met onderstaande nummers. 

Capelle:  010 - 284 84 84 voor bestrating e.d.  

       010 - 420 39 50 voor openbare verlichting 

Zuidplas:  0180 - 44 02 00 voor alle klachten 

Rotterdam:  0800 - 1545 voor alle klachten 

 

Meldpunt voor fietsers                      http://meldpunt.fietsersbond.nl/ 

 

Melding van schade, fouten etc. bij bewegwijzering van LF-routes en 

knooppuntroutes kunt u doen op de site van www.fietseninregiorotterdam.nl  
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Voorwoord 

 

Beste leden, 

 

Ons afdelingsblad is weer beschikbaar voor u.  

Wij zetten onze zoektocht naar olifantenpaadjes weer voort, waarvan u weer 

enkele foto’s in dit blad zult aan treffen. Tijdens mijn fietstochten kom ik zulke 

paadjes vaak tegen en dan kun je zien dat die vaak zijn gecreëerd door 

fietsers of wandelaars omdat een kortere vloeiender weg willen nemen. Ik zag 

ze ook in de zomervakantie op de fiets en maakte er een beetje een sport van 

om ze op te sporen. Het fietsen is voor mij op zich al een sport en een 

plezierige bezigheid. Daarom vind ik het leuk om nieuws en informatie over 

het fietsen te verzamelen en die met u te delen.  

 

Met fietsen doe je inspiratie op, je komt mooie straten tegen en mooie huizen 

en die wil ik ook aan anderen laten zien en het is ook telkens voor mij een 

uitdaging om daar te kunnen fietsen waar ik liever geen stoplichten tegen zal 

komen. Daarvoor wil ik zelfs omrijden. Zo kom ik via allerlei doorsteekjes 

ergens uit waardoor ik een aparte fietsroute kan bedenken. Zeer binnenkort 

dragen wij bij aan het organiseren van twee mooie fietstochten in onze eigen 

omgeving. Daarover leest u meer in dit nummer.   

 

En nog over vakantie gesproken. Een van de leden bracht de vakantie door in 

het verre Oeganda waar de fiets ook zeer goed wordt benut. Daar willen wij 

graag enkele foto’s van laten zien. Ons blad is overigens behalve artikelen al 

flink gevuld met diverse foto’s en tekeningen, waardoor wij u een behoorlijk 

gevuld afdelingsblad kunnen leveren. Tja, wij willen bijna alles laten zien. En 

dus kunt u daar weer even mee vooruit tot onze volgende blad, misschien nog 

aan het einde van dit jaar.  

 

Wij hebben een mooie zomer achter ons. Maar als u toch nog weg gaat, 

waarom dan niet nogmaals een prettige vakantie. En veel plezier met dit blad. 

 

Enno van Waardenberg. 
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Fietsersbond Meldpunt 

Fietsers komen onderweg heel wat hindernissen tegen. Hobbels en slecht 

wegdek, verkeerd geplaatste paaltjes of gevaarlijke situaties: voor de meeste 

mensen zijn ze aan de orde van de dag. Op het Fietsersbond Meldpunt geef je 

ze door en de Fietsersbond gaat er mee aan de slag. 

Via het Meldpunt gaat je melding rechtstreeks naar de beheerder van de weg. 

Waar mogelijk worden ook de lokale vrijwilligers ingeschakeld. Zij houden de 

vinger aan de pols bij de gemeente en zorgen waar nodig voor extra druk. 

Op het Fietsersbond Meldpunt kun je als fietser allerlei problemen melden 

waar de beheerder van de weg iets aan kan doen. Of het nu om slecht 

wegdek gaat, gevaarlijke situaties of overvolle fietsenstallingen. De 

Fietsersbond zorgt er voor dat jouw melding wordt doorgestuurd aan de juiste 

instantie. Je kunt ook zelf een idee aandragen. Om die door te sturen aan de 

beheerder van de weg moet je eerst tien medestanders zien te verzamelen. 

Je kunt er niet alleen je verkeersproblemen bij kwijt. Ook ideeën over hoe het 

beter kan zijn van harte welkom. Dus wil je ergens een nieuw fietspad of extra 

fietsenrekken, meld het op het Fietsersbond Meldpunt. 

Je hoeft geen lid te zijn van de Fietsersbond om een melding te plaatsen op 

het Fietsersbond Meldpunt. Zie in onze colofon voor de link naar het meldpunt.  

 

 

Foto: website Fietsersbond 
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Melding schade bij LF-routes en knooppuntroutes 

 

Op de website voor het Fietsknoop-puntennetwerk in de regio Rotterdam kunt 

u behalve uw eigen fietsroute langs knooppunten samenstellen, ook melding 

doen van schade, fouten etc. bij bewegwijzering van LF-routes en 

knooppuntroutes, bijvoorbeeld als er een bordje weg is. Zie in onze colofon 

voor meer informatie over deze website.  

Fietstocht op 21 september ‘Stoplichtvrij’ naar Kralingen 
 

De Fietsersbond in Capelle a/d IJssel organiseert op 21 september 2014 een 

fietstocht in het kader van de ‘Europese mobiliteitsweek’. Er wordt een afstand 

gereden van ongeveer 40 kilometer tussen het grensgebied van Capelle a/d 

IJssel en Rotterdam. Er wordt gebruik genaakt van leuke doorsteekjes in 

Kralingen om recreatie dichtbij te vinden. Het is de bedoeling dat er 

gezamenlijk wordt gefietst met een voorrijder in een rustig tempo wat voor 

iedereen goed is bij te houden. De organisatie hoopt zo ook mensen te 

kunnen verwelkomen die minder vaak fietsen en eens mee te laten rijden. We 

willen gezamenlijk ervaren dat fietsen leuk is om te doen en bovendien is het 

gezond en het is goed voor het milieu. Tijdens deze fietstocht wordt onderweg 

even gestopt om iets te laten zien en er wordt een korte pauze gehouden. De 

Fietsersbond zorgt onderweg zelf voor frisdrank, koeken of fruit. Er wordt voor 

de fietstocht verzameld op zondag 21 september om 11.50 uur voor het 

gemeentehuis van Capelle aan den IJssel aan de Rivierweg 111. Daarna volgt 

de start is om 12.00 uur. Er zijn geen kosten verbonden aan de fietstocht.  

 

Op de pedalen voor de fietsestafette ‘Stad & Land’  
 

Fietsersbond Rotterdam + regio organiseert op zaterdag 27 september 2014 

een fietsestafette. De Fietsersbond is dé belangenbehartiger van ruim 13,5 

miljoen fietsers in Nederland en werkt sinds 1975 aan comfortabele en snelle 

fietsroutes, verkeersveiligheid en stallingmogelijkheden. En met succes! Na 

bijna 40 jaar kan geen overheid meer om ons heen. Dat is wel een fietstochtje 

waard. Fietsersbond Rotterdam + regio organiseert daarom een fietsestafette 

met als thema ‘Fietsen door stad en land.’ De estafette begint bij de Euromast 

en gaat via (een deel van) het NieuweMaasParcours naar Kralingseveer. 

Vervolgens gaat de estafette via Prins Alexander naar Capelle a/d IJssel en 

aansluitend via het landelijke gebied bij Oud Verlaat in om langs de Rotte via 

Zuidplas weer richting Rotterdam. Centraal tijdens deze estafette staat het 

recreatieve aspect, maar natuurlijk kijken we ook met een kritisch oog naar de 

staat van de fietspaden en netwerken.  
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Wij zijn niet voor niets dé belangbehartiger van de fietsers in Nederland.  

De Fietsersbond pleit voor goede fietsverbindingen, zowel binnen de 

bebouwde kom als tussen de bebouwde kom en het buitengebied. Met deze 

estafette brengen we beide in kaart. 

Voor wie is de estafette bedoeld? Voor iedereen, lid of geen lid, die zin heeft in 

een mooie fietstocht. Het is gelijk een mooie gelegenheid om kennis te maken 

met de deelnemende afdelingen van de Fietsersbond. Het gaat om een 

estafette, dus wie mee wilt doen hoeft niet de hele route te fietsen; je kunt 

aanhaken en afhaken waar je wilt. Wel is het raadzaam van tevoren aan te 

geven dat je mee wilt doen en vanaf welk punt op de route, zodat we kunnen 

zeggen wanneer we ongeveer langskomen. 

 

Natuurlijk kun je ook de hele route meefietsen.  

Capelse fietsers die ergens op de route willen aansluiten kunnen het beste 

vooraf contact opnemen met Fietsersbond Capelle a/d IJssel: Enno van 

Waardenberg, telefoon: 010-4503184 of 06 42619062.   

e-mail: capelleadijssel@fietsersbond.nl         

 

Routeschema met doorkomsttijden  

10:00 uur verzamelen bij Euromast 

10:10 uur vertrek richting Willemsbrug / Van Brienenoord 

11:00 uur 
aankomst afrit Van Brienenoord - Toepad / aansluiten FB Prins 

Alexander 

11:05 uur vertrek richting Capelle 

11:25 uur 
aankomst 's-Gravenweg - Prins Alexanderlaan / aansluiten FB 

Capelle a/d IJssel 

11:30 uur vertrek richting Prins Alexander 

12:00 uur aankomst Capelseweg / Hoofdweg 

12:05 uur vertrek richting Oud Verlaat 

12:45 uur aankomst Strandweg - Oud Verlaat / aansluiten FB Zuidplas 

12:50 uur vertrek richting Molenviergang / Zevenhuizen 

13:50 uur aankomst Nesselande - Kosboulevard 

14:00 uur terugreis richting Capelle / Rotterdam 

 
Met medewerking van Willem Visser, Fietsersbond Rotterdam 
 

 
 
 

mailto:capelleadijssel@fietsersbond.nl
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Sterke verbetering wegwijzers voor fietsers 
 

Een aantal bewoners van Capelle, waaronder een aantal van onze leden heeft 

in maart vorig jaar onder barre omstandigheden door de gemeente gereden 

om te inventariseren waar behoefte is aan fietsbewegwijzering. Dit naar 

aanleiding van de aangenomen motie van CU en GL om dit probleem aan te 

pakken. Uiteindelijk resulteerde dat (na wat politiek getouwtrek om de centjes) 

in het opstellen van een totaalplan, en het realiseren van  één bewegwijzerde 

doorgaande route. Deze route was vorig jaar door de deelnemers aan de tocht 

gekozen om als eerste aangepakt te worden. Wij waren hier al uiterst tevreden 

over, maar verwachtten dat de verdere realisering nog wel een groot aantal 

jaren en soebatten zou vergen. We werden dan ook aangenaam verrast toen 

bleek dat er aardig wat geld van de vorige begroting overbleef waaraan alsnog 

een bestemming kon worden gegeven. De eerdere initiatiefnemers van 

Christen Unie en Groen LInks kwamen wederom met het voorstel om een deel 

te bestemmen voor de definitieve realisering van de overige routes. Omdat 

aanvankelijk hiervoor geen meerderheid was in de commissievergadering 

werd om brede steun gevraagd.  

Ook de Fietsersbond heeft van zich laten horen en heeft alle raadsleden 

aangeschreven met onze bekende argumenten. Of het hieraan gelegen heeft 

weten we niet, maar feit is dat in de raadsvergadering van 7 juli jl. de motie 

breed werd ondersteund ! Intussen zijn we weer betrokken bij de laatste 

besprekingen over de details en hopen dat er zoveel mogelijk van onze 

wensen worden verwerkt. Kortom, een duidelijk geval van succes!  

Foto’s nieuwe wegwijzers: Wie de route eens langsfietst zal merken dat niet 

overal zulke kerstbomen staan als hier getoond, maar dat in een behoorlijk 

aantal gevallen kon worden volstaan met de aanduiding “doorgaand verkeer”. 

 

   
 
Foto’s fietsersbond Capelle a/d IJssel 
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Fietsersbond en politieke initiatiefnemers zijn tevreden                                    Foto van Peter Ras                                                            
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Drie olifantenpaadjes op een rij       
 

Vorig jaar gingen wij meer letten op de olifantenpaadjes die er in Capelle a/d  

IJssel zijn. Sindsdien verzamelen wij foto’s van meerdere paadjes om die in  

ons blad te publiceren. Tussen de fietspaden langs de Algeraweg en de  

Schönberglaan liggen maar liefst drie van zulke paden naast elkaar. Van links  

naar rechts gezien (foto’s 1 t/m 3), ligt het eerste pad er nog het meest  

avontuurlijk bij tussen het (nog) hoogbegroeide gras. Het tweede pad is  

ondanks het gemaaide gras nog een beetje zichtbaar en het derde pad is 

het kortste pad.  
 

 
>1.  Meest avontuurlijke pad 



 10 

    
>2. Pad door het gemaaide gras                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                             

  

>3. Het kortste pad 
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Merkwaardige situatie met drie verkeersborden  
 

Bij een artikel van het AD van 12 mei 2014 werd een foto vertoond met daarop drie 

verkeersborden achter elkaar op de Hoofdweg in Capelle a/d IJssel. Het is een 

opmerkelijk gezicht. Je ziet een bord met aanduiding fietspad, een bord met 

aanduiding einde fietspad, en een bord met aanduiding verboden voor fietsers. Als je 

de foto bekijkt zie je dat de borden echt op enkele meters afstand van elkaar staan. 

Het is een apart fenomeen waarbij de drie borden op rij elkaar tegenspreken. In de 

krant van 17 mei 2014 reageerde een medewerker van de afdeling Capelle a/d IJssel 

dat de borden juist duidelijkheid scheppen. Met  telelens zou het suggereren dat het 

daardoor lijkt of de borden vlak achter elkaar staan. Als je de foto bekijkt is toch 

duidelijk te zien dat de borden ook echt op enkele meters afstand van elkaar staan. 

Volgens de medewerker van de gemeente werden deze borden juist geplaatst met 

de bedoeling enige duidelijkheid te scheppen in een complexe verkeerssituatie. “Dat 

kan best waar zijn, maar het blijft toch apart dat de drie borden elkaar tegensprekend 

kort achter elkaar staan”, aldus de fotografe.  

 

 

Fotografie: Ardien van der Kruit 

 

Lylantse Baan 
 

Onlangs kregen we een verzoek om advies over de verkeerssituatie voor 

fietsers op de Lylantse Baan, daar waar deze aansluit op de Capelseweg. Bij 

de aanleg is namelijk weinig aandacht besteed aan de positie van de fietsers. 
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Ondanks het veel intensievere (vracht-)verkeer en diverse aanpassingen 

naderhand is dat nog steeds het geval. Zo wordt door veel fietsers komend 

vanaf de Capelseweg niet afgeslagen via het stoplicht, maar illegaal een 

stukje gras met olifantenpaadje genomen om op de Lylantse Baan te komen. 

Om vanaf de Lylantse Baan linksaf weer op het dubbelzijdige fietspad langs 

de Capelseweg te komen worden door fietsers verschillende illegale routes 

gevolgd om lange wachttijden te voorkomen, en sowieso de onoverzichtelijke 

situatie te vermijden. We hebben de situatie bekeken en de (fiets-)bewegingen 

geobserveerd; het moet gezegd dat een heldere en veilige regeling niet 

eenvoudig te realiseren is. Toch zien we wel mogelijkheden om de situatie te 

verbeteren: stukjes fietsstrook aan weerszijden van het begin van de Lylantse 

Baan en/of een vooropstelstrook, eventueel een fietsstrook tussen 

rechtsafslaand en doorgaand autoverkeer op de Lylantse Baan gecombineerd 

met een vooropstelstrook, en eventueel een  doorsteek ter plaatse van het 

huidige olifantenpaadje. Ook rechtsaf door rood voor fietsers van Capelseweg 

naar Lylantse Baan en omgekeerd Zie hiervoor de bijgaande tekeningen.  

Wij zullen dit bij het eerstvolgende overleg met de gemeente bespreken, maar 

aangezien we vermoeden dat dit niet een-twee-drie tot een wijziging zal leiden 

nodigen wij u graag uit om eventueel andere (mogelijk betere) voorstellen aan 

ons door te geven. 

 NB Op Google Maps/ Streetview is duidelijk te zien hoe enkele fietsers 

al zelf illegaal de positie van opgeblazen fietsstrook innemen! 

(kijkrichting vanaf de Capelseweg richting Lylantse Baan)    

              
           Bestaande situatie Lylantse Baan op Google Maps 
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 Voorstellen nieuwe situatie Lylantse Baan met variaties (gestreept)  
 Ontwerp Fietsersbond 
 

NL Doet – fietswrakken 
 

Aanhakend bij de landelijke actie NL Doet van eind maart dit jaar heeft de 

landelijke Fietsersbond zich als doel gesteld in zoveel mogelijk plaatsen 

fietswrakken en weesfietsen te lokaliseren en deze direct aan de betreffende 

gemeentes door te geven. Uiteraard met de bedoeling dat deze met 

inachtneming van de nodige regels te laten verwijderen. In de reguliere 

fietsenstallingen nemen ze immers plek in, of ze ontsieren op andere plekken 

onnodig de omgeving. Ook de afdeling Capelle deed mee en op 21 en 22 

maart hebben we met in totaal zes mensen Capelle rondgefietst op zoek naar 

deze wrakken. Voornaamste regel was dat een fiets minstens drie defecten 

moest vertonen, waardoor deze niet meer reglementair aan het verkeer kan 

deelnemen, echter de uiteindelijke beslissing over de status blijft natuurlijk 

altijd de gemeente liggen. De wrakken werden voorzien van een label en 

bovendien aangemeld op het landelijke Meldpunt van de Fietsersbond. Het 

totaal aantal door ons registreerde wrakken viel ons mee, circa 40 stuks. Wat 

tegenvalt is dat er nu nog steeds, ondanks herinnering en het feit dat deze 

zeker niet meer berijdbaar zijn, een aantal (8 ¼) hiervan niet is verwijderd door 

de gemeente. We proberen dan ook om de betrokken gemeentelijke afdeling 

bij het komende overleg met de gemeente te betrekken. 
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Foto’s wrakken 

 
De actie 

      
Nog steeds niet verwijderd 
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Plannen Slotlaan 
 

Al enige tijd ligt de Slotlaan ter plaatse van het metrostation er wat 

verwaarloosd bij: van de nauwelijks gebruikte fietsparkeerplaats is de 

bewakings-portocabin vorig jaar verwijderd, er is het nodige verzakt zodat je 

inmiddels via twee extra aangebrachte niveaus de metro toegang betreed en 

het asfalt van zowel weg als fietspaden is hard aan vervanging toe. Ook de 

met veel subsidie aangelegde buslus ligt er na korte tijd gebruikt te zijn al 

jaren werkeloos bij. De gemeente heeft daarom gepland om in 2015 het stuk 

Slotlaan tussen politiebureau en afslag Lijstersingel aan te pakken, waarbij 

behalve ophoging ook de oude fietsparkeerplaats en buslus worden 

verwijderd. Deze ruimte zal vervolgens deels worden ingericht als Kiss&Ride 

zone en parkeerplaatsen. Probleem bij de uitvoering is in ieder geval de 

betrokkenheid van de RET als beheerder van het metrostation, welke 

binnenkort aan een uitgebreide renovatie toe is. Het is derhalve nog vrij 

onduidelijk wat er daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden, met name de 

positie van de fietsnieten en uitbreiding ervan zullen we nauwlettend moeten 

bewaken. Ook de ligging van het fietspad vlak voorlangs de metrotoegangen 

zou wel eens ter discussie kunnen staan, een ander punt van aandacht voor 

ons dus. 

De plannen zijn reeds in de voorbereidingsfase, er komt nadere informatie en 

inspraak voor omwonenden, waarbij ook de Fietsersbond wordt betrokken 

(nemen we aan). 

 

 
Het plangebied 



 16 

Foto’s situatie bij metro Slotlaan 
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Nieuw fietspad Kralingseweg  

Deze zomer werd in de Capelse wijk Schenkel eindelijk het nieuwe fietspad 

langs de noordzijde van Kralingseweg opgeleverd. Aan de overzijde van de 

weg lag al een bestaand fietspad, maar dat was ernstig verzakt en 

verwaarloosd. Door de die verzakkingen in de straat en ook de matige staat 

van de riolering werden er vanaf begin dit jaar grote opknapwerkzaamheden 

uitgevoerd. Gelijktijdig met dit apart aangelegde fietspad langs de 

Kralingsweg, hebben fietsers op de Kralingseweg nu aan beide zijden een 

eigen fietspad tot hun beschikking.   

Nieuwe pad aan de noordzijde                Het verbeterde pad aan de zuidzijde 

 

Fietspad in tunnel Purmerhoek opgeknapt 
 

In dit voorjaar werd eindelijk het asfalt opgeknapt op het Atolpad dat ligt 

tussen de Purmerhoek door fietstunnel onder de Abram van Rijckevorselweg 

naar de ’s-Gravenweg. Er was al lange tijd schade aan het asfalt tot ergernis 

van fietsers. Het fietst nu een stuk beter dan het daarvoor was. Dit kan 

eindelijk van onze lijst worden geschrapt. 
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Heropening bewaakte fietsenstalling De Terp  
 

Er is een aantal maanden hard gewerkt aan de renovatie van metrostation De 

Terp en daarnaast aan de uitbreiding en vernieuwing van de gratis bewaakte 

fietsenstalling. Het metrostation is geschilderd en de ramen zijn vervangen. 

Naast de uitgang van het station staat de nieuwe ruimte voor de beheerders 

van de bewaakte fietsenstalling. De portocabine waarin voorheen de 

beheerderwerkruimte was gevestigd is al gesloopt. Er zijn nu fietsnieten 

geplaatst op de vernieuwde locatie, er is een nieuw hekwerk, er  LED -

verlichting en er zijn drie bewakingscamera’s. Sinds de stalling gratis is 

geworden, is het gebruik ervan toegenomen. In de week van de mobiliteit 

(week van 22 september t/m 26 september 2014) vindt de officiële opening 

plaats van de fietsenstalling. Wij willen daar uiteraard graag bij aanwezig zijn. 

 

 
Fietsnieten klaar voor de opening 
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Omleiding voor fietsers door Abram van Rijckevorselweg 

Op de Abram van Rijckevorselweg vinden al gedurende het hele jaar diverse 

werkzaamheden plaats om de doorstroming van het verkeer op deze weg te 

verbeteren. Op de kruispunten met de Slotlaan/Schenkelse Dreef en 

Rivierweg/Kanaalweg worden de rechtdoorgaande rijstroken op de Abram van 

Rijckevorselweg verdubbeld en worden de opstelstroken verlengd en wordt 

het asfalt vernieuwd. Op deze kruisingen wordt ook de verkeersregel-

installatie vervangen. Zo ook op de kruising Schenkelsedreef met de              

’s-Gravenweg en de kruising Kanaalweg met ‘s-Gravenweg. Ook het wegvak 

Abram van Rijckevorselweg tussen de Slotlaan/Schenkelse Dreef en het 

Capelseplein ondergaat een metamorfose. De rijstrook richting Rotterdam 

wordt op de huidige ongebruikte asfaltstrook aangelegd waardoor het mogelijk 

is om het gehele wegvak van een middenberm te voorzien. Door de afsluiting 

van de Abram van Rijckevorselweg in de eerste twee weken van september 

was er veel verkeersomleiding en enige verkeershinder tussen Capelseplein 

en Couwenhoekseweg, zowel voor auto’s als voor fietsers. Het moet wel 

worden gezegd dat vooral de omleiding en tijdelijke bewegwijzering voor de 

fietsers nogal gebrekkig is tijdens deze werkzaamheden.   

 

 

Omleiding bij Kanaalweg met ’s-Gravenweg 
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Omleiding bij Schenkelse Dreef met ‘s-Gravenweg 

 

Transport op de fiets 

 

Toen ik tijdens mijn vakantie in Oeganda de "transport"fietsen zag, moest ik 

meteen aan onze Transportfiets denken. Het verbaast me keer op keer weer 

wat mensen allemaal op hun fiets kunnen vervoeren. En dan niet op een 

bakfiets, maar op een gewone, oude tot zeer oude fiets, waarvan de pedalen 

soms helemaal of gedeeltelijk ontbreken. De volgende foto's zijn het bekijken 

waard.  

 

Inge Walter 
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Wij wensen u na nog een 

prettige nazomer toe  
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