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ede fietst
Sinds ongeveer een jaar heeft de gemeente een website met de titel ede fietst, zie
www.edefietst.nl. Hierop kan men allerlei informatie vinden die de fiets en de fietser
betrekken. 
Wij attenderen je vooral op projecten waarmee de gemeente bezig is. Soms wordt de lezer
opgeroepen om met tips, ideeën of opmerkingen te komen. Deze kunnen dan via een
contactformulier worden ingediend. 
Projecten die worden genoemd zijn bijvoorbeeld: de twee rotondes bij Stadspoort tussen
Maandereng en Rietkampen, aanrijdroutes Somatunnel, veiligheid scootmobielers op
fietspaden, Hakselseweg en Verlengde Maanderweg fietsvriendelijker, connected bike. 

Connected Bike
In het kader van het Fietsplan van de
gemeente wordt ons de gelegenheid
gegeven mee te doen aan het project
“connected bike”. Deelnemers ontvangen
een apparaatje waarmee zij kunnen
communiceren met de verkeerslichten op
het kruispunt Ericalaan-
Klinkenbergerweg-Van Heutzlaan. 
De gemeente Ede wil tot de kopgroep van
gemeenten behoren als het gaat om
duurzaamheid en duurzame mobiliteit.
Eén van de ambities is dat Ede een
proeftuin wordt voor duurzame
mobiliteitsconcepten. Het slimme fietspad
dat wordt verwarmd met restwarmte van
het warmtenet is daar een voorbeeld van. 
Daar komt nu een innovatie bij. Fietsen

Open
Monumentendag
Op zaterdag 8 september kun je een
interessante fietsroute rijden die is
uitgezet in het kader van de Open
Monumentendag. Hij heeft als thema “In
Europa”. 
Van de Vereniging Oud Ede kregen wij de
fietsroute toegestuurd die op zaterdag 8
september gereden kan worden. Dit jaar
is het thema “In Europa”. De gemeente
Ede heeft historische aanknopingspunten
met Europa. Neem de oude Hessenweg
die onderdeel was van Europese
transportwegen en de voormalige
kazernes die een rol hadden in de
bescherming van de Europese vrijheden.

https://us10.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=3dbcd8725a1143dbb66ead2be&id=e2dc0094b9
http://www.edefietst.nl/


kunnen worden voorzien van een
apparaatje dat bijhoudt waar de fiets zich
bevindt: de connected bike. Dit biedt
allerlei nieuwe mogelijkheden. De eerste
mogelijkheid die Ede wil verkennen is dat
fietsers door dit apparaatje eerder groen
krijgen bij een verkeerslicht of dat het
groen langer wordt aangehouden. Dit
apparaatje werkt op basis van GPS en
verzendt de data via LoRa (Long Range
radio golven (kost minder energie)). 
De gemeente verzekert ons dat het
project is opgesteld met de grootst
mogelijke voorzichtigheid. De privacy is
gewaarborgd en voldoet aan de normen
waaraan gemeenten zich dienen te
houden. Er is dus geen track&trace van
de gebruikers. 
Op de site www.edefietst.nl/projecten
kunnen we zien dat het gaat om het met
verkeerslichten beveiligde kruispunt bij
het voormalige zorgcentrum “De
Klinkenberg”. Het is bedoeld voor fietsers
die regelmatig dit kruispunt passeren. Of
dit willen gaan doen om de ervaring van
deze proef mee te maken (zoals de
schrijver van deze oproep, die gewoon
nieuwsgierig is).  
Wie mee wil doen kan zich melden bij
ede@fietsersbond.nl. Het aantal
apparaatjes is beperkt! 

Op het programma staan veel meer
interessante plaatsen. 
Je kunt de route downloaden via
OudeEde 
Let op: Vermoedelijk zit er een fout in het
deel vanaf A (Smederij). De zesde regel
die nu luidt:  
Einde fietspad direct LA, Berkenlaan (RI
KnP 95), moet zijn  
Einde fietspad RA, Kazernelaan en
vervolgens Berkenlaan (RI KnP 95). 
Meedoen is een kans om dingen te zien
die altijd al op je verlanglijstje stonden,
maar waartoe je nog steeds niet was
gekomen. 
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