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Beste mEDEfietser, 
 
Dit is het eerste officiële nummer van de Nieuwsbrief van de Fietsersbond, afd. Ede. U ontvangt de brief 
een keer per maand. Als het noodzakelijk is vaker. Berichten worden kort aangegeven zodat u snel op de 
hoogte bent van wat er binnen de Fietsersbond, afd. Ede, speelt. Wilt u meer weten, reageren, uw mening 
geven of meedoen? Dat leest u aan het eind van deze Nieuwsbrief hoe u dat kunt doen. 
 
ATTENTIE, de nieuwsbrief gaat DIGITAAL 
Vanaf nu sturen wij de nieuwsbrief ook DIGITAAL. Een groot aantal leden, waaronder u, ontvangt deze 
editie op deze manier. Waarom? Wij kennen inmiddels uw e-mailadres. Wilt u de gegevens nogmaals 
controleren? Het gaat ons om uw N(aam) A(dres) W(oonplaats)-gegevens en zo mogelijk uw 
telefoonnummer. Wij up-daten hiermee ons adresbestand. 
Stuur dit alles naar ede@fietsersbond.nl. Alvast bedankt voor de moeite. 
 
Met vriendelijke groet. 
Leo Langeveld (secretaris) 
 

Aanpassingen knooppunten rond 

Ede en Veenendaal 
Afgelopen voorjaar is door de gemeente aan ons 

gevraagd een aanpassing van het 

fietsknooppuntensysteem te willen bekijken. De 

gemeente zag graag het station Ede-Wageningen in het 

systeem opgenomen, en ook de route langs de spoorlijn 

tot Veenendaal-De Klomp. Voorts de Kade, 

Pakhuisviaduct en Dragonderweg, de Dwarsweg richting 

de wijk Kernhem en Goorsteeg, en een route vanaf de 

Horalaan via het kleine viaduct naar de Selterskampweg. 

De zandweg langs de oostkant van de Mauritskazerne wil 

men laten vervallen (dan hoeft die ook niet verhard te 

worden, denken wij dan). Drie leden hebben de 

voorgestelde aanpassingen bestudeerd. De afgelopen tijd 

zijn zij hiermee aan de gang gegaan. Zij hebben gemeld 

het jammer vinden als het mooie uitzicht over Ede vanaf 

het mausoleum niet meer zou zijn opgenomen. Het 

resultaat van de bevindingen leest u in de komende De 

Edese Fietsbel. Leo langeveld 

 

Afd. Ede stelt route samen 
Heel Nederland, jong en oud, stapt op zaterdag 30 of 
zondag 31 augustus op de fiets. U toch ook? Jumbo 
organiseert samen met FrieslandCampina de Jumbo 

Familie Fietsdagen. Vanuit elke Jumbo start een leuke 
route, met in totaal 150 
fietsroutes door het hele 
land. Ook in Ede kan dat. Het 
startpunt van de route 
(tussen 10.00 uur en 14.00 
uur) is Bellestein en leidt 
langs de Doesburger molen, 
Kreelseplas en het oudste 
winkeltje van Ede aan de 
Amsterdamseweg. De 
deelnemers kunnen de route 

eventueel verlengen door De Mossel aan te doen. De 
lengte van de route bedraagt 15 of 25 km. De kerngroep 
afd. Ede van de 
Fietsersbond 
heeft deze 
prachtige route 
samengesteld.  
Dus: Stap op! 
Opm. de Jumbo 
in Bellestein 
Ede is op zondag gesloten! André Bookelmann 

 
 
 Aan: overeenkomstig het e-mailadres 

… 

… 

mailto:ede@fietsersbond.nl


Snelfietsroutes Ede-Wageningen, 

Ede-Veenendaal en Ede-Barneveld 
In februari en juli hebben wij, samen met de 

Fietsersbond afd. Wageningen en Dorpsraad Bennekom, 

stevig overleg gevoerd met de gemeenten Ede en 

Wageningen en de provincie Gelderland over de 

uitgangpunten en de tracés voor de snelfietsroute van 

Ede naar Wageningen. Wij constateren dat de 

uitgangspunten zeer ver uiteen liggen. Wij kunnen ons in 

het voorstel NIET vinden. Óns uitgangspunt is een goede, 

veilige, snelle en directe verbinding tussen Ede-Centrum, 

station Ede Wageningen, kenniscampus Ede, WUR en 

Wageningen-Centrum. De gemeente en de provincie 

gaan echter uit van de utilitaire fietser, waarbij getracht 

wordt de meeste doelgroepen te bedienen. 

Herhaalde malen hebben wij de gemeenten en de 

provincie erop gewezen dat met hun uitgangspunten 

geen snelfietsroute, laat staan een snelle fietsroute, 

wordt gerealiseerd. 

Het voorstel, opgesteld door XTNT, wordt binnenkort aan 

de gemeentebesturen aangeboden.  

Wij gaan NU de politici benaderen om onze inzichten 

voor hen duidelijk te maken zodat zij een weloverwogen 

besluit kunnen nemen. 

 

In juli kregen we een toelichting over mogelijke tracés 

om van Veenendaal-C naar Ede C of de kenniscampus 

Ede te fietsen. Op hoofdlijnen kunnen wij ons er wel in 

vinden. Tijdens het volgende overleg zullen we erop 

wijzen dat met de tracés nog geen sprake is van 

snelfietsroutes. Als dat wel de bedoeling is, zoals wij dat 

graag zien, moet nog een aantal voorwaarden worden 

ingevuld. 

 

In het zelfde overleg is ook gesproken over een 

snelfietsroute Ede-Barneveld. Het betreft een 

verbetering van de bestaande tracés. We kunnen ons 

globaal vinden in het voorgestelde en wachten de 

uitwerking af om te beoordelen of afdoende 

maatregelen worden getroffen om het tracé 

snelfietsroute te kunnen noemen.  

 

N.B. 

Wij willen in het overleg met de wethoudhouder dit 

najaar hem voorstellen om een tracé voor een 

snelfietsroute te onderzoeken dat begint / eindigt in het 

centrum van Wageningen en loopt via de WUR, het 

binnenveld, viaduct over de A12, naar Ede-West en 

verder langs Veldhuizen, onder de N224, langs Kernhem-

W, verder langs de A30 naar Lunteren (west) en 

noordelijker naar Barneveld (West), richting Amersfoort / 

Nijkerk etc. Op vele plaatsen kan worden afgeslagen naar 

woonwijken of industrieterreinen. Alles natuurlijk zoveel 

mogelijk over (aangepaste) bestaande wegen. Soms 

moet er een nieuw gedeelte worden aangelegd.  

 

Meer weten? Lees de komende De Edese Fietsbel of 

raadpleeg onze website. Gerke Mekkes 

 

FIETSLICHTPARADE 
Vrijdagavond. 31 oktober: voor de tweede keer het 

lichtfestijn op de Markt in Ede. Alle kinderen in de 

groepen 8 van de basisscholen zijn uitgenodigd feestelijk 

mee te doen. Begin september worden de scholen 

benaderd en oudercommissies gevraagd een leidende rol 

op zich te nemen. Nieuwsgierig geworden? Wij hebben 

van enkele leden hulp nodig! Kijk even op 

http://www.fietslichtparade.nl/. Piet de Groot 

 

AGENDA 
De afdeling Ede heeft de volgende activiteiten in planning. Wilt u meedoen, graag! Meldt ons dit even. 
Za 30 aug Fietstour Campina Jumbo. Op zo 31 aug 
kunt ook meedoen. 
Do 18 sept ‘Tour de Ede’, met leden van de 
gemeenteraad. 
Vr 4 okt ‘Tour de Lunteren’, met o.m. de Lunterse 
leden van de gemeenteraad. 
Di 28 okt Fietsverlichtingsactie in Otterlo, 14.00 – 
16.00 uur 
Vr 31 okt FietsLichtParade, Markt in Ede, 17.00 – 
21.00 uur. 

Za 1 nov Fietsverlichtingsactie in Lunteren, Nieuwe 
Erf,. 10.00 – 15.30 uur. 
Za 8 nov Fietsverlichtingsactie in Ede, 
Maanderplein, 10.00 – 15.30 uur. 
Za 15 nov Fietsverlichtingsactie in Bennekom, Van 
Slootenplein, 10.00 – 15.30 uur. 
We proberen ook in Ederveen, Harskamp en Wekerom 
fietsverlichtingsacties op te zetten. Graag hulp! 

REAGEREN/CONTACT 
Wilt u op bovenstaande reageren? Heeft u een vraag of opmerking, een idee of wens? Stuur uw reactie naar 

ede@fietsersbond.nl. De redactie zoekt een deskundige binnen de Fietsersbond die uw reactie beantwoordt. Binnen 

twee weken wordt of met u contact opgenomen of u ontvangt antwoord. 

 

INTERESSANTE LINKS 
www.fietsersbond.nl De website van de Fietsersbond met een geweldig aanbod aan informatie. Misschien 
staat er iets interessants voor u op!. www.fietsersbond.nl/routeplanner Een zéér goede fietsrouteplanner.  
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