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JULIA’S 
 
Het virus heerst     
 
Een saaie tijd. Geen horeca, veel winkels dicht, 
musea gesloten, concerten afgelast.  
Zelfs de vele geplande uitvoeringen van de 
Mattheüspassie met tientallen enthousiaste 
musici, solisten, koren gaan niet door. Ik zou 
zelf in een koor zingen.  Het hele studenten‐
leven ligt op z’n kont want we mogen niet meer 
bij elkaar komen. Ook daar hebben ze mij 
persoonlijk mee te pakken, want ik was op mijn 
manier vreselijk actief in een 
studentenvereniging. Wat heb ik nog in 
Nijmegen te zoeken?  
 
Wat doe je zoal in deze tijd? Veel mijn ouders, 
broer en zusje in Ede lastigvallen. Ik studeer nu 
online, dat gaat tenminste min of meer door. 
Dat gaat het beste thuis, daar heb je je natje en 
droogje. En de nodige aanspraak. Op mijn 
kamer in Nijmegen zien ze me nauwelijks meer. 
Voor zover mijn medestudenten er zijn, want 
de meesten zitten ook thuis. We hadden een 
kookclub, om beurten zorgden we voor een 
warme maaltijd. Doen we dus niet meer. De 
bibliotheek is gesloten. We moeten bronnen 
zoveel mogelijk via de laptop opzoeken.  
 
Wat ik wel meer doe dan voorheen, is fietsen. 
Ik fiets als een gek. Gewoon van Ede naar 
Nijmegen en weer terug. Af en toe moet ik daar 
nog zijn, een medestudent opzoeken of zo. Kost 
tijd, dat moet dan maar. Tot voor kort maakte 
ik voor dat soort afstanden gebruik van de 
trein. Dat doe ik niet meer. Ik vind die lege trein 
eng. Voorheen mopperde ik steeds dat de trein 
zo vol zat en dat ik soms met moeite een 
plaatsje kon vinden. Nu stap je bijna als eenling 
in een lege trein. Heb je dat wel eens gedaan? 
Dat is niet leuk. De gezelligheid is eraf.  
 
Ik ben aan de andere kant niet ongevoelig voor 
de positieve kanten van de coronacrisis.  Wat 
dertig jaar strijd tegen globalisering, 
ongelijkheid, mondiale financiële uitwassen, 
toenemende natuurschade niet heeft weten te 

bereiken, blijkt een simpele virusstam wel te 
lukken. De productieketens worden verstoord. 
 
De CO2‐ en stikstofuitstoot als gevolg van het 
vliegverkeer – voor een belangrijk deel voor het 
vervoer van passagiers – is als sneeuw voor de 
zon verdwenen. Uitbreiding van de luchthaven 
Schiphol is niet meer actueel en van opening 
van Lelystad is geen sprake meer. De lucht  is 
schoner dan hij in jaren is geweest. De 
concentratie vervuilende stoffen keldert nu tot 
ongekend laag niveau dankzij geringere 
industriële activiteit en verminderd 
autoverkeer. Overal zijn files verdwenen en 
daalt de productie van industriële goederen, 
cruiseschepen liggen voor anker, 
energiecentrales draaien nagenoeg op halve 
kracht. Dit is precies wat de klimaatbeweging 
nu al jaren van regeringen en bedrijven vraagt. 
De klimaatdoelstellingen van Parijs halen we 
op onze slofjes als we zo doorgaan. Hoe zit het 
met het ijs in de poolgebieden? Smelt dat al 
minder? Of is de termijn nog te kort? 
 
De coronacrisis zorgt voor veel ellende. 
Toenemende sterfte vooral onder ouderen. 
Oude en gehandicapte mensen die 
vereenzamen omdat ze geen bezoek meer 
krijgen. Het milieu profiteert momenteel van 
deze toestand, maar wat denk je dat er gaat 
gebeuren als straks de crisis voorbij is en het 
gewone dagelijkse leven wordt hervat? 
Inderdaad, dan kun je de doelstellingen van 
Parijs wel weer op je buik schrijven. Want dan 
gaan we weer door met het vervuilen van onze 
planeet. Dan gaan we door met het aantasten 
van de biodiversiteit Want wijzer worden we 
helaas niet.  
 
Toch zal ik blij zijn als we weer gewoon met z’n 
allen bos en park in mogen en aan zee mogen 
liggen. Dat we weer onbezorgd van hot naar 
her kunnen fietsen. Waar we maar willen onze 
bak koffie kunnen drinken en van het toilet 
gebruik kunnen maken. Want ik mag nu wel 
veel meer fietsen dan voorheen, koffie uit de 
thermosfles is niet geweldig en plassen in de 
bosjes gaat me zo langzamerhand tegenstaan. 
 
JULIA 
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Onze afdeling in coronatijd 
 

 

Het zal wel niet zo zijn dat de Fietsersbond 

geen functie meer heeft als het leven weer 

normaal wordt. Wij, als kerngroep van de 

afdeling Ede, proberen dus met ons werk door 

te gaan. 

 

Voorlopig betekent het dat we veel doen via e‐

mails. Vergadercontacten zijn ook mogelijk. 

Ons landelijk Fietsersbondbureau deed al 

vergaderingen per computer. De meesten van 

ons in de kerngroep hadden daar geen 

ervaring in. Zo’n digitale vergadering wordt 

“webinar” genoemd. Dit kan worden gedaan 

via bijvoorbeeld “Zoom”.  

 

Onlangs deed zich de gelegenheid voor om 

hieraan mee te doen. Onderwerp was 

Fietsstad 2020. Tevoren word je hiervoor 

uitgenodigd door degene die de vergadering 

organiseert. In ons geval was dat iemand de 

landelijke Fietsersbond. Hij zal de gastheer zijn. 

Gastvrouw kan ook. In beide gevallen heet 

hij/zij de “host”. De host vraagt via het 

“Schakeltje” (de digitale nieuwsbrief voor 

vrijwilligers van de Fietsersbond) of er 

liefhebbers zijn om aan het webinar over dit 

onderwerp mee te doen. Je meldt je dan als 

deelnemer aan.  

 

Kort vóór het moment van het webinar krijgt 

de deelnemer een e‐mail van de host waarin 

hij de tijdstippen aangeeft van begin en eind 

van het webinar. Tevens ontvangt hij/zij in die 

e‐mail een getal van negen tot elf cijfers en 

een wachtwoord. Deze vul je kort voor het 

begintijdstip in op je computer in de 

betreffende vakjes van een Zoom‐“formulier”.  

 

Je zult zien dat de camera op je computer gaat 

werken. Je ziet ook plots je eigen gezicht, en 

ook, op kleine bijschermpjes in je 

computerscherm, de gezichten van de anderen 

die meedoen. Zijn het veel deelnemers, dan zie 

je ze niet allemaal tegelijk, maar kun je ze 

“doorspoelen” via een pijltje waarop je kunt 

drukken. Degene die op dat moment spreekt, 

zie je altijd. 

 

Nu moet de lezer niet denken dat ik ga 

vertellen wat er allemaal voor informatie en 

vragen zijn uitgewisseld op het webinar dat ik 

bezocht. Ik had moeite genoeg met de 

handelingen die je allemaal kunt doen, zoals je 

eigen stem al of niet inschakelen, een 

schriftelijke notitie (chat) aan de anderen laten 

zien, enz. Natuurlijk heb ik wel iets naar voren 

gebracht. Namelijk dat Ede als Fietsstad niet zo 

hoog scoorde. Maar dat er in Ede best veel 

gebeurt op fietsgebied, mede doordat onze 

afdeling veel heeft mogen inbrengen bij het 

opstellen van het Fietsplan een aantal jaren 

geleden. 

 

Beste lezer. Laat je niet onbetuigd in deze 

coronatijd. We hadden voor deze Fietsbel een 

oproep klaarliggen voor een avondlijke 

fietstocht met jullie langs succespunten, en 

langs plaatsen die op hoognodige verbetering 

wachten. Een verkorte jaarvergadering en een 

stevige hap waren in het programma 

opgenomen. Maar ja, wat doe je als onze 

premier ons oproept afstand te bewaren? 

Gehoorzaam zijn. Maar je kunt de hele 

coronatijd via e‐mail opmerkingen en vragen 

blijven indienen op ede@fietsersbond.nl 
 
LL 
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En dit nog… 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Hoe belangrijk is het bijhouden van 

wegmarkering? 
 

Als je op het laatste stuk van de Telefoonweg 

fietst richting Stationsweg, en je wilt linksaf 

slaan naar de Stationsweg richting 

Maanderplein, dan kun je als fietser linksaf 

voorsorteren en je opstellen in de gebogen 

driehoek tussen twee onderbroken lijnen op 

de weg. De buitenste lijn is zover weggesleten 

dat hij niet meer is te zien. Dan nemen de 

auto’s de bocht steeds nauwer en is de fietser 

zijn opstelruimte kwijt. 

Aandachtspunt voor de gemeente! 

 

 
 
 
 
SFR langs Blokkenweg en Verlengde 

Blokkenweg gereed 
 

Dit fietspad maaktonderdeel uit van de snelle 

fietsroute van station Ede‐Wageningen naar 

Veenendaal 

 

Bij de aanleg van het fietspad tussen 

volkstuinen aan de Blokkenweg en de spoorlijn 

zijn bij het graven voor de elektriciteitsleiding 

voor de lantaarns en de drainageleiding langs 

het fietspad, waterleidingen van het 

volkstuincomplex geraakt. Grote waterlekkage 

kwam aan het licht toen na de winter de 

waterleiding weer in gebruik werd genomen. 

Het water had onder de grond zijn weg 

gezocht. Op de voorgrond het water dat onder 

het fietspad vandaan kwam. Op de afrastering 

een Blokkenwegtuinder die uitrust van het 

opsporen van de lekkende leiding. 
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Uit de kerngroep 
 

 

De kerngroep functioneert als het bestuur van 

de afdeling Ede van de Fietsersbond. De 

werkzaamheden van de kerngroep vallen 

uiteen in lokale en landelijke activiteiten. 

1 Lokale activiteiten 

  

De kerngroep overlegt regelmatig met 

(ambtenaren van) de gemeente. In dit overleg 

brengen wij veel zorgpunten in. Ook van de 

kant van de gemeente worden discussiepunten 

geagendeerd, waarover de mening van 

Fietsersbond wordt gevraagd. 

 

Voor een deel gaat het om kleinschalige 

knelpunten en hiaten in het fietsnetwerk, die 

met een relatief kleine ingreep door de 

gemeente te verhelpen zijn. Enkele 

voorbeelden zijn:  

 gladde zonnepanelen in de afslag fietspad 

Bovenbuurtweg richting oude 

Kerkweg/Sportlaan  

 in de nieuwe Veldhuizenfietsroute ligt een 

voor fietsers gevaarlijke verbreding van het 

voetpad bij de afslag vanaf de Koekeltse 

Boslaan naar Langekampweg 

 Tooroplaan: de nieuwe 

snelheidsremmende drempels pakken 

voor fietsers gevaarlijk uit 

 achterwege blijven van doorsteek over 

Sijsseltselaan tussen Elias Beeckmanwijk 

en Simon Stevinwijk. 

In al deze gevallen heeft de gemeente 

toegezegd om snel voor verbeteringen te 

zorgen. Helaas duurt dat bijna altijd veel langer 

dan wij hopen en nodig achten. Verder heeft 

de kerngroep aan de leden via e‐mail gevraagd 

om mee te werken aan ‘schouw’. De schouw 

bestaat uit het maken van foto’s van de 

knelpunten en hiaten met aanduiding van de 

locatie en een toelichting.  

 

Ook problemen die minder gemakkelijk 

fietsvriendelijk aan te pakken zijn en een (nog 

veel) langere adem vergen, komen aan bod. 

 Veiligheid van fietsers en voetgangers 

van/naar Kernhem: er zijn weinig 

mogelijkheden om de N224 over te steken 

en er zijn regelmatig gevaarlijke situaties 

bij de oversteek aan het eind van de 

Amsterdamseweg  

 Fietsverbinding van Ede Oost via Enkawijk 

naar Bennekom en Wageningen: wat zijn 

de mogelijkheden voor een dergelijke 

verbinding? 

 Doorfietsroute naar Wageningen via 

centrum van Bennekom: hoe kan die route 

dwars door Bennekom veilig en snel 

worden en goed aansluiten op 

Wageningen Universiteit? 

 Bellestein: door een uitbreiding van het 

winkelcentrum met een zorgcentrum 

dreigt het fietspad langs de Kastelenlaan 

door een bevoorradingsroute minder veilig 

te worden. 

 Kerkweg: vanwege nieuwe 

parkeerplaatsen bij de komende 

bebouwing van het Soma‐terrein wordt 

overwogen het fietspad tussen Verlengde 

Maanderweg en Somapad op te heffen. 

Deze dreiging lijkt nu tijdelijk opgeheven.  

 

Verder volgt de kerngroep ontwikkelingen 

zoals Parklaan, Spoorzone en World Food 

Centre (WFC) op de voet en kijkt daarbij naar 

de fietsersbelangen. 

 

In een aantal gevallen vraagt de gemeente, 

behalve om ‘oren en ogen’ en meedenken ook 

om actieve medewerking. Naast de al 

genoemde ‘Schouw’ verdient het project 

‘Doortrappen’ vermelding: activiteiten die een 

bijdrage leveren aan het veilig en prettig 

fietsen van ouderen.  
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De kerngroep fietst heel Ede en omstreken af 

om op de hoogte blijven van de toestand van 

het fietsnetwerk in de gemeente. Graag 

betrekken we de overige leden van de 

Fietsersbond afdeling Ede daarin. De 

kerngroep heeft overwogen om op 15 mei met 

belangstellende leden van onze afdeling een 

fietstocht te houden langs punten waarop wij 

trots zijn én punten die verbeterd moeten 

worden. Dan zouden we onderweg iets gaan 

eten en de (korte) jaarvergadering houden. Dit 

alles wordt in verband met de coronacrisis tot 

nader order uitgesteld. 

2 Deelname aan landelijke 

activiteiten 
 

Op 1 februari 2020 hebben twee leden van de 

kerngroep de Ledendag bezocht.  

Op 28 februari 2020 heeft een lid van de 

kerngroep deelgenomen aan het congres 

Fietsstad van de Toekomst. (Zie elders in de 

Fietsbel voor een verslag.) 

 

 

ELLO WEITS 

 

 

 

 

Limericks 
 

I 
 

Een wat ouder echtpaar uit Ede 

had het fietsen sinds lang al gemeden. 

Toch wilden ze iets 

en kochten een fiets: 

een tandem die ze samen bereden. 
 

II 
 

Een eenzame fietser uit Harskamp 

kocht onlangs een gloednieuwe koplamp. 

Hij dacht: met dit licht 

vind ik wellicht 

de vrouw aan wie ik mij vastklamp. 
 

III 
 

Een aardige meid uit Verona 

‐ zij heette toevallig Corona ‐ 

mocht plotseling niets, 

zelfs niet op de fiets 

naar haar allerliefste oma.   

 

 

TJOX 
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De laatste koffie bij een ander 
(of: Oproep meld je e‐mailadres) 
 

 

Het moest nu maar eens gebeuren. Een paar jaar 

zijn wij goed ondersteund door een niet‐lid bij 

het samenstellen van onze digitale nieuwsbrief. 

Maar ik wilde het zelf kunnen via het systeem 

van MailChimp dat door ons landelijk bureau 

wordt geleverd. Dus zocht ik iemand die mij 

bitwijs zou kunnen maken. Ik vond een 

vrijwilliger van de Fietsersbond in Apeldoorn. 

Met haar maakte ik een afspraak op donderdag 

12 maart. Zij ging die dag de nieuwsbrief voor 

afdeling Apeldoorn samenstellen. Maar om 10.00 

uur zou ze op pad gaan naar haar echte werk. 

Het moest dus vóór die tijd. We spraken af om 

half negen. Corona hing al in de lucht.  

 

Het handigst was de scholierenbus naar 

Apeldoorn te nemen, die om half acht langs het 

Edese gemeentehuis komt. In Apeldoorn zou ik 

ter plaatse van de school nog een keer moeten 

overstappen. Interessant om die scholierensfeer 

in de bus te proeven. Maar ik dacht ook: dichtbij 

elkaar zitten? Het “mocht” toen nog. Een 

fietstocht trok me echter ook. Tenslotte is fietsen 

de ultieme vrijheid. 

Ik moest dan wel vroeg van huis gaan, iets van 

zes uur. Wie de weergegevens heeft 

bijgehouden, weet dat in de nacht van woensdag 

12 op donderdag 13 stormachtig weer was 

voorspeld, met zware buien. De westenwind was 

voor de heenreis gunstig. Ik moest om half vijf 

op. Had ik voor mijn werk ook wel gedaan, soms 

nog vroeger. 

 

Zo reed ik om zes uur onze kelder uit. Stortregen. 

Dus terug de kelder in. Maar het plan was nu 

eenmaal gemaakt. Dus reeg ik mezelf geheel in 

regenpak, kraag omhoog, en gaan met die 

banaan. Gelukkig matigde de regen. Ik zou het 

ontwaken van de dag meemaken; langs een nog 

stille Apeldoornseweg met het geluid van de 

eerste vogels, de sfeer van de ochtend. Ik 

ontdekte dat ik het gezang van de eerste vogels 

miste. Vanwege de regen had ik mijn 

gehoorapparaten in mijn zak moeten stoppen. Je 

kunt ook niet alles hebben. Maar op een flinke 

bui na was het meestal droog. Én wind in de rug. 
 

Op tijd zijn en ook nog de weg moeten zoeken in 

Apeldoorn, is niet simpel. Met de routeplanner 

van de Fietsersbond kun je natuurlijk goed de 

weg vinden. Maar het zoeken van de straat‐

naamborden neemt altijd veel tijd. En half negen 

was mijn limiet. Dus kies je voor het stuk van de 

route dat je niet kent de knooppunten. Mét het 

gevaar flink om te moeten rijden. Met enige 

kaartstudie vooraf kon ik stukjes afsnijden. En zo 

kwam ik vijf minuten vóór de afgesproken tijd 

aan op het goede adres.  

Van mijn gastvrouw kreeg ik droge slofjes 

aangeboden. En koffie met speculaas. Smaakte in 

de vroege ochtend. Wel dacht ik stilletjes: kan 

die koffie nog? Dit was de eerste keer dat ik 

zoiets dacht. Het was ook de laatste keer dat ik 

bij een ander binnenging en samen koffie dronk. 

 

Ik heb goed opgelet hoe zij alle handigheden 

uitvoerde. Hopelijk heb ik voldoende opgepikt 

om straks geheel zelfstandig een MailChimp 

digitale nieuwsbrief te fabriceren. Ik hoop dat 

onze lezers dit binnenkort gaan merken. Op 

terugweg ging ik nog bij Bakker Bart langs. Daar 

genoot ik de voorlopig laatste restaurant‐

appelpunt. Terugweg natuurlijk tegenwind. Dat 

duurde een uur langer. Maar ik was blij dat ik dit 

nog kan doen. Of die digitale nieuwsbrief ook 

gaat lukken? Dat moeten onze lezers binnenkort 

merken. Althans, als het e‐mailadres bij 

Fietsersbond bekend is. 

Kreeg je nooit een digitale nieuwsbrief van ons, 

dan roepen wij je bij deze op ons je e‐mailadres 

te sturen. Naar ede@fietsersbond.nl. 

 

LEO LANGEVELD
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Dit alles ontleen ik aan mijn als schoolkind 
gemaakte scriptie van deze episode uit de 
vaderlandse geschiedenis. Daaruit spreekt 
bewondering voor Hugo. In 1583 geboren ging hij 
op zevenjarige leeftijd naar de Latijnse school. Op 
z’n elfde maakte hij z’n entree op de Leidse 
universiteit om daar, naast geschiedenis en 
theologie, Frans, Duits, Engels, Hebreeuws, 
Syrisch, Arabisch en Gotisch te leren. Kom daar 
vandaag de dag eens om. Een wonderkind dat op 
z’n vijftiende raadspensionaris Johan van 
Oldenbarnevelt vergezelde naar Orléans om daar 
vervolgens meteen aan de universiteit te 
promoveren in de rechtswetenschap. Hij vestigde 
zich in Den Haag als advocaat, trouwde met Maria 
van Reigersberch. Zij speelde in het verdere 
verhaal van Loevestein een sleutelrol. Net als hun 
dienstmeisje Elske van Houwelingen overigens. 
 
Door loting werden de rollen verdeeld. De 
hoofdrol kreeg Bente. Hij speelde Hugo de Groot 
en hij stapte als een volwaardig geleerde plechtig 
rond in zijn veel te wijde jas. Een dik boek onder 
de arm, een baret op het gekrulde hoofdhaar. 
Zwarte Piet, grapten de andere leerlingen.  
Monique trof de rol van Maria van Reigersberch 
en ik was toevallig het dienstmeisje Elske van 
Houwelingen. Nog een paar meisjes gingen 
gekleed als dienstpersoneel en voor zes jongens 
waren verkleedspullen als bewakers in dienst van 
de toen door prins Maurits gedomineerde 
overheid.  Zij waren uitgerust met houten 
hellebaarden, degens en donderbussen.  En 
meester Deur had al een langwerpige, houten kist 
georganiseerd. Bente ging meteen proberen of hij 
erin paste. De rest van de kinderen was publiek. 
Ook belangrijk, want zonder publiek kun je niet 
goed acteren, vond meester Deur. 
 
Ons spel vindt, na enig repeteren, plaats in een 
zaaltje van slot Loevestein. Het is 21 maart 1621. 
We hullen ons in onze outfit. Bente in zijn rol van 
Hugo de Groot zit peinzend op een stoel, boek 
opengeslagen op zijn schoot, en klaagt welk 
ellendig lot hem beschoren is. Want hij komt niet 
verder dan deze kamer, mag zelfs geen luchtje 
scheppen. Hoe vreselijk is het om hier binnen de 
bedompte muren van deze gevangenis de rest van 
je leven te moeten slijten. Zijn vrouw Maria zegt 
dat ze allang blij is haar leven met hem te mogen 
delen.  

Plotseling komt het dienstmeisje Elske 
tevoorschijn. Er is nauwelijks nog bewaking, roept 
ze. Er zijn feesten in Gorkum en het hoofd van de 
bewaking zit daar te slempen dat het een lieve lust 
is. Maria zie je verrast opkijken. Dit is onze kans, 
zegt ze. Hugo, kruip in de boekenkist, houd je stil 
en laat je overzetten door de paar bewakers die er 
nog zijn. Het is nu of nooit! Elske komt al met een 
stel dekens aansjouwen die ze samen met Maria 
in de kist propt. Ga erin liggen, hier is een kussen. 
Een boek op je buik, heb je onderweg wat te 
lezen. Daar zag je Bente alvast in de kist kruipen. 
Maar als straks het deksel dicht is, heb ik toch 
geen licht om te lezen! Doet er niet toe, zegt 
Maria, lees je maar even niet. Toe Elske, 
waarschuw de wacht. Zeg dat er een boekenkist 
klaar staat om overgevaren te worden.  
 
De bewakers pakken de kist voorzichtig met zes 
man op, kist op de schouders, en naar buiten. 
Daar ligt de pont en daar sjouwen ze hun vrachtje 
naar toe. Het lijkt wel of de gevangene zelf in de 
kist ligt, zo zwaar is dat kreng, zegt een van de 
sjouwers. Op de boot staan ze om de kist heen. Ze 
bewaken hem nog steeds. Meester Deur en 
juffrouw Pluim zijn ook op de pont gegaan, net als 
de rest van de leerlingen. Waar is Bente, roept de 
juffrouw plotseling. Zit‐ie soms nog in de kist?  
O nee, roept meester Deur. Eruit! Het spel is over. 
Geen risico, jongens. Ik moet er niet aan denken 
dat de kist met Bente erin overboord slaat! 
 
Op de rivier staat een flinke bries, de pont gaat 
behoorlijk heen en weer op de golven. Het pontje 
lijkt zelfs moeite te hebben bij de aanlegsteiger te 
komen. Als we dan weer aan wal staan, mag Bente 
weer even in de kist. Op naar het dichtstbijzijnde 
café in de stad. We komen even Hugo de Groot 
afleveren, zegt meester Deur tegen de verbaasde 
kroegbaas. En ja hoor, Bente kruipt grijnzend uit 
de kist.  Allemachtig, zegt de kroegbaas. Het is net 
echt.  
 
Zittend op een bank in de zon tegen de muur van 
Loevestein heb ik het hele verhaal aan mijn 
vriendin Sjoukje verteld. Om onze hedendaagse 
fietstrip te besluiten: we vonden een bed‐and‐
breakfast in Gorkum en fietsten de volgende dag 
terug. 
 
JULIA
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Jaarverslag Fietsersbond afdeling Ede over 2019 
 
(De letters in cursief verwijzen naar de plattegrond op pagina 7) 

 

 

Voor ons was één van de hoogtepunten van 

2019 de aanleg van een deel van de noord‐

zuidfietsverbinding (A) door het westen van de 

wijk Veldhuizen. Wij hebben hierop al jaren 

aangedrongen, met als onderdeel een tunnel 

onder het spoor ter hoogte van de DTS‐

voetbalvelden. Het deel dat in 2019 is 

aangelegd loopt van de provinciale weg N224, 

zie foto, tot aan de oversteek van de Koekeltse 

Boslaan naar de Langekampweg. Vanaf daar 

moet de route in de nabije toekomst 

aansluiten op de Lumièrestraat aan de 

overkant van de spoorlijn. 

 

In het verleden hebben wij altijd geopteerd 

voor een tunnel ter hoogte van de 

Marconistraat. Deze straat is echter te onveilig 

voor fietsers. Bovendien is een onderdoorgang 

aansluitend op die straat moeilijk in te passen. 

Daarom is gekozen voor een tunnel (B) die 

aansluit op de Lumièrestraat. 

 

 
 

Andere belangrijke verbeteringen waren de 

openstelling van onder meer Achterdoelen (C) 

en Museumplein (D) voor fietsverkeer. Ook 

hier heeft de Fietsersbond lang op 

aangedrongen.  

 

Rond de snelfietsroute (inmiddels aangeduid 

met “doorfietsroute”) van het centrum van 

Ede naar het centrum van Wageningen hing de 

stilte van de uitwerking van plannen. Vorig jaar 

berichtten we over een toezegging van de 

wethouder van een verbinding naar de 

Wageningen Universiteit (WUR) via het westen 

van Bennekom.  

 

Voorlopig moeten we tevreden zijn met een 

zijtak van de doorfietsroute langs de 

Kierkamperweg (E) of langs de Groenestraat 

(F). Vanaf de Achterstraat zal evenwijdig aan 

de Kierkamperweg een fietspad (G) komen 

over het land van de universiteit. Dit pad moet 

aansluiten op de met verkeerslichten 

beveiligde oversteek van de Mansholtlaan naar 

de Kielekampweg (H). 

 

 

 

 

 

           >>> 

 

______________________________________ 
 

Begin nieuwe noord‐zuidfietsroute door 

Veldhuizen‐West vanaf N224 naar Geleenhof. 

Daarna over brug naar Grootveld, vervolgens 

Hofbeeklaan, Munnikenhof, oversteek 

Hofbeeklaan, Levendaal, Koekeltse Boslaan. 

______________________________________ 
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Een andere doorfietsroute, namelijk die 

van station Ede‐Wageningen naar 

Veenendaal heeft voortgang geboekt door 

de aanleg van een 4,5 meter breed 

fietspad langs de spoorlijn bij de 

Blokkenweg en Verlengde Blokkenweg (I). 

Hierbij hoorde ook een brug over het 

enkele jaren geleden aangelegde 

Somapad. 

 

De N224 kreeg een nieuwe oversteek (J) van 

Amsterdamseweg naar Kernhemseweg. Deze 

gunstigere plaats ligt enkele meters westelijk 

van de oude oversteek. De oprit vanaf de 

Amsterdamseweg bleek te steil voor oudere 

fietsers en scootmobielrijders. Na klachten is 

deze situatie verbeterd door het zuidelijke 

fietspad langs de N224 ter plaatse iets op 

te hogen, waardoor de helling kon 

verdwijnen.  

De Fietsersbond blijft vóór verlaging van de 

snelheid op de N224, maar vindt de 

provincie tegen zich, met in haar kielzog de 

gemeente. 

 

Op 2 mei hadden we in Ede een 

Fietsinformatiedag, speciaal voor ouderen. 

Er deden vijftien fietsers mee. Het was de 

eerste keer in onze gemeente, en we 

zullen het volgend jaar zeker opnieuw 

meedoen.  

 

Ook waren er weer verkeersexamens voor 

zevende‐ en achtstegroepers van de 

basisscholen. Verschillende leden 

verleenden assistentie bij start of 

terugkomst van de kinderen of stonden op 

controleplaatsen. 

 

Verbeterd zijn enkele fietspaden in onze 

natuurgebieden, zoals die langs de 

Westerodeweg (K) en een deel van de 

Planken Wambuisweg (L). Een verbetering 

vonden wij ook de aanleg van een rotonde 

(M) in Bennekom in plaats van de bocht 

van de Molenstraat naar de 

Commandeursweg. 

 

Zwarte momenten in 2019 waren de 

dodelijke fietsongelukken die plaats 

vonden. Oorzaken zijn zeer verschillend, 

soms voortkomend uit toevalligheden die 

moeilijk zijn te voorzien. Wij zijn ervan 

overtuigd dat dit ook de zorg van de 

gemeente is dat die zoveel mogelijk doet 

om de veiligheid te verhogen. Daar houden 

wij elkaar ook scherp op.  

 

Het aantal leden van de Fietsersbond 

neemt af. Landelijk maar ook in onze 

afdeling. Dat komt vooral door het 

wegvallen van oudere leden, terwijl de 

aanwas van jongeren achterblijft. Het zou 

mooi zijn als Ieder lid een nieuw lid zou 

kunnen aanbrengen.  

 

Mede dankzij de Fietsersbond is er veel 

bereikt voor de fiets; zoveel dat het lijkt 

vanzelf te gaan. Maar dat is niet zo. Het is 

mede dankzij de voortdurende inzet van al 

die vrijwilligers in de Fietsersbond dat er 

zoveel gebeurt. Die inzet blijft alleen 

mogelijk als een goed ledenaantal dat 

mogelijk maakt.  

Onze kerngroep is weer met een persoon 

uitgebreid zodat we weer met vijven zijn. 

Bij gelegenheid vragen wij leden om bij te 

springen bij activiteiten. Verheugend dat 

dit iedere keer weer lukt.  

 

LEO LANGEVELD
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Op de fiets naar Loevestein 
 
 
Mijn vriendin Sjoukje is, net als ik, gek op fietsen. 
Vlak voor de coronacrisis stelde ze me voor om 
weer eens een wat langere fietstocht te gaan 
maken. Loevestein, zei ik spontaan. Laatst heb ik 
op de televisie gezien dat drie verschillende 
locaties aanspraak maken op het bezit van de 
echte boekenkist waarin Hugo de Groot uit deze 
staatsgevangenis ontsnapte, en mijn interesse was 
weer gewekt. Ik was daar in mijn jeugd al eens 
geweest en daar wilde ik nu nog wel eens naartoe. 
Dus stapten we op een zaterdag begin maart op 
de fiets. Door het Binnenveld naar de pont bij 
Opheusden. In de Betuwe kwamen we al gauw 
voor de dubbele versperring van verkeersweg en 
hogesnelheidslijn te staan. Bitter weinig 
onderdoorgangen, maar bij Kesteren lukte het 
door te stoten naar een weg die uitkwam op de 
Linge. Het landschap van de Betuwe was mooi, 
ondanks infrastructurele obstakels die je overal 
tegenkwam. We vervolgden onze route langs de 
Linge en zo stonden we uiteindelijk bij Gorkum 
aan de rivier, en hadden we zicht op het punt 
 
waar Maas en Waal tezamen vloeit 
en Gorkum rijst van ver,  
daar heft zich op den linker zoom 
en spiegelt in den breeden stroom  
een slot van eeuwen her. 
 
Ik herinnerde me dit zelfde ruime riviergezicht van 
bijna twintig jaar geleden. Ik was hier toen, samen 
met mijn klasgenoten, naartoe gefietst. Dat zat zo. 
Ik was naar een volgende klas overgegaan en daar 
trof ik een onderwijzer die, naar hij zelf zei, hield 
van aanschouwelijk onderwijs. Zo was hij 
voorstander van het bezoeken van wat hij lieux de 
mémoire noemde. Klassikaal naar het Prinsenhof 
in Delft waar in 1584 prins Willem van Oranje 
door Balthasar Gérards werd vermoord. En een 
andere keer, zoals gezegd, naar slot Loevestein 
waar zich een van de befaamdste spektakels uit de 
Nederlandse geschiedenis had voltrokken: de 
ontsnapping in een boekenkist van de 
staatsrechtsgeleerde Hugo de Groot. 
 
Alle 26 leerlingen onder leiding van meester Deur 
– zo heette hij – en juffrouw Pluim (een onder‐
wijzeres uit een lagere klas) op de fiets op weg 
naar Loevestein. Daar stonden we, op hetzelfde 
punt bij het veer als wij (Sjoukje en ik) nu stonden. 

Kijk, zei meester Deur, daar aan de overkant ligt 
slot Loevestein. Dat is onze bestemming. Dat was 
in 1619 ook de bestemming van Hugo de Groot, 
een groot geleerde die in ongenade was gevallen. 
Hij was veroordeeld tot levenslange opsluiting in 
slot Loevestein, dat toen fungeerde als 
staatsgevangenis. Het was een serieuze toestand, 
als je weet dat zijn chef, vriend en medestander 
Johan van Oldenbarnevelt vlak daarvoor, na een 
schijnproces, op het schavot een kopje kleiner was 
gemaakt na het uitspreken van de woorden “maak 
het kort” tegen de beul. 
 
De pont voer naar Woudrichem en vervolgens 
naar de aanlegsteiger bij Loevestein. Daar gingen 
wij aan wal om door te fietsen naar het nabij‐
gelegen Brakel waar we in een kampeerboerderij 
ons onderkomen hadden. Daar kregen we ook 
onze maaltijden. ’s Avonds zijn we nog even naar 
slot Loevestein gefietst om de omgeving van het 
slot nog wat nader te bekijken. Zie je iets na lange 
tijd uit je jeugd terug, dan is het opvallend dat het 
object in kwestie kleiner uitvalt dan je in je 
herinnering had bewaard. Zo ook hier. Slot 
Loevestein had nog steeds indrukwekkende 
muren, maar leek nu toch minder imposant dan 
het beeld dat ik ervan in mijn brein had 
opgeslagen. Ik meen mij enge muren te 
herinneren van een ongenaakbare kale burcht, 
een onneembare vesting. Een gevangenis waaruit 
ontsnappen onmogelijk scheen. Dat was het 
natuurlijk ook.  
 
Hugo de Groot, die partij had gekozen voor de 
rekkelijken bij de twisten tussen remonstranten en 
contraremonstranten, werd veroordeeld tot 
levenslange detentie om op 5 juni 1619 naar 
Loevestein te worden gebracht. Daar moest hij zijn 
straf uitzitten. Als toen al internationaal bekend 
staatsrechtsgeleerde had hij het privilege 
gekregen zijn studies te mogen voortzetten. 
Binnen slot Loevestein had hij enige 
bewegingsvrijheid, daarbuiten was het hem niet, 
maar zijn vrouw en dienstbode wel toegestaan in 
en uit te gaan. Bewapende krijgslieden hielden 
strenge controle op alles wat in en uit het slot 
ging. Zo ook op de boekenkist die regelmatig de 
Waal werd overgevaren gevuld met een verse 
voorraad nieuw studiemateriaal en terug van 
Loevestein met reeds bestudeerde boeken.  
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Hoe kom ik de coronatijd door? 
 

 

Dat wil ik je wel vertellen.  ik heb geen werk 

dat ik thuis kan doen. Ik moet ter plekke 

aanwezig zijn om de transporten van ons 

bedrijf ter regelen, de logistiek dus. Ik ga 

gewoon door de weeks naar mijn werk in 

Utrecht. Dat doe ik voor een klein stukje op de 

fiets maar het grootste stuk met de trein. Dat 

wil zeggen van maandag tot en met vrijdag kun 

je mij zien fietsen naar het station. Gewoonlijk 

ben ik daar dan rond half zeven. Stap op de 

trein en arriveer vijfendertig minuten later op 

station Utrecht. Wat opvallend is, is dat er veel 

minder treinreizigers zijn. ’s Morgens had ik 

wel eens dat ik geen zitplaats kon vinden. Heb 

ik helemaal geen last meer van. De 

spoorwegen hebben extra veel rijtuigen 

beschikbaar, zodat je ook in de trein die 

anderhalve meter tussenruimte in acht kunt 

nemen. Op station Utrecht heb ik een oude 

fiets in de stalling staan, zoveel mogelijk steeds 

op dezelfde plaats zodat ik hem makkelijk kan 

vinden. En rij in een half uurtje naar mijn werk 

in de omgeving van het Griftpark.  

 

Het valt me op dat het zo rustig is. Utrecht is 

een van de drukste steden wat fietsverkeer 

betreft, maar ik krijg de indruk dat er de laatste 

tijd (tijdens de coronacrisis) minder fietsers op 

de weg zijn. Ik kom tenminste elke keer keurig 

op tijd op mijn werk. Eindelijk ben ik de 

voorbeeldige werknemer die ik altijd al had 

willen zijn. Vroeger stond mijn chef zo ’s 

morgens wel eens demonstratief op zijn 

horloge te kijken als ik binnenkwam. Heb ik 

momenteel geen last meer van. Want vreemd 

genoeg zijn er ook geen vertragingen meer in 

het railvervoer. Dat is mijn verhaal. Maar 

gelukkig heb ik ook nog een anekdote te 

vertellen om het verhaal minder saai te maken. 

 

Laatst was ik in de trein op de terugreis naar 

Ede namelijk getuige van een overtreding van 

de anderhalve‐meter‐afstand regel. Een jongen 

en een meisje zaten bij mij in het 

compartiment, zal ik maar zeggen. Op veilige 

afstand van elkaar. Zij zat rechts bij het raam, 

hij links er schuin tegenover. Allebei verdiept in 

hun smartphones. Ik zat met mijn vers 

nummer van de Volkskrant. Het komt mooi uit 

dat de bezorger, die vier of vijf verschillende 

dagbladen bezorgt, al rond zes uur ’s morgens 

de krant in de bus stopt. Elke ochtend dus een 

krant die ik onderweg kan doornemen.  

 

Op een gegeven ogenblik zie ik dat meisje over 

haar mobieltje loeren richting die jongeman. Ik 

had het al eerder in de gaten dan die jongen. 

Maar op een gegeven ogenblik had hij het 

door.  

“Hallo!” zei hij lachend tegen haar.  

“Ja, hallo!” antwoordde het meisje.  

“Vind je het ook zo’n saaie tijd? Niks te doen, 

je kunt niet eens naar de kroeg of de 

bioscoop,” zei hij weer.  

“Zeg dat wel,” zei het meisje. “Je kunt 

helemaal niet uitgaan, alleen maar thuis zitten. 

Gaat wel vervelen, hoor.” 

“Zal ik maar even bij je komen zitten, ik heb 

geen virus onder de leden. En dat praat wat 

makkelijker.” “Oké,” was haar reactie. 

 

Nou ja, de hele tijd tot Utrecht zaten ze lekker 

met elkaar te keuvelen. Over school, over haar 

part‐time baan als kassière, over van‐alles‐en‐

nog‐wat. In Utrecht zag ik ze over het perron 

lopen de roltrap op, close together. En laat ik 

ze een paar dagen later weer tegenkomen in 

het compartiment waar ik toevallig ook ging 

zitten. Hij zijn arm om haar schouders, zij met 

de hand op zijn been in kapotte spijkerbroek. 

Zo zie je, ook in coronatijd gaat het leven 

gewoon door. 

 

JAN‐KEES
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Financiële verantwoording 
 
 
 

Financieel overzicht 2019 
 
 

 
Inkomsten  Uitgaven 
  
Beginsaldo          0,00 Secretariaat en reiskosten        41,66 
Landelijke afdracht   1110,00 Jaarvergadering    106,10 
Huur partytent        20,00 Afdelingsblad     577,87 
       Promotie fietsstadenquête     20,00 
       Saldo      384,37 

______      ______ 
 
Totaal inkomsten             1130,00 Totaal uitgaven  1130,00 
 
 
 
 
 
 
 

 Begroting 2020 
 
 
 
 
Inkomsten      Uitgaven 
 
Beginsaldo       385,00 Secretariaat, admin., reisk.     50,00 
Landelijke afdracht   1134,00 Vergaderingen     100,00 
          Afdelingsblad         700,00 
        Ledenbinding en werving   600,00 
       Overig        69,00 
     ______     ______ 
 
Totaal inkomsten   1519,00 Totaal uitgaven  1519,00 
 
 
 
De post ledenbinding en werving is hoger dan andere jaren vanwege de in mei geplande 
fietstocht met leden. Deze tocht gaat niet door, maar we houden het bedrag op de  
begroting voor een gelegenheid verderop in 2020 of in voorjaar 2021. 
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Impressie congres Fietsstad van de toekomst  

   
 

Directeur Saskia Kluit van de Fietsersbond 

opende het congres op 28 februari 2020 in de 

Jaarbeurs in Utrecht, met een kort historisch 

overzicht en de vraag wat bijdraagt aan fiets‐

geluk in 2040 (het thema van het congres en 

belangrijk onderdeel van de Fietsvisie 2040).  

 

Daarna sprak Marco te Brömmelstroet, 

hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam 

en inwoner van Ede. Hij gaf voor circa 200 

aanwezigen (afkomstig van gemeenten, 

provincies en bedrijven, aangevuld met enkele 

vrijwilligers) zijn visie op fietsgeluk. Hij stelde 

eerst dat de taal die wij gebruiken erg belang‐

rijk is: dus niet een hert, een fietser, een 

voetganger steekt een (auto)weg over, maar 

de autoweg doorkruist het territorium van 

herten, fietsers en voetgangers. Daarna 

benadrukte hij dat, als fietsers (en hun 

vertegenwoordigers) over fietsen praten als 

een rationele manier om snel van A naar B te 

komen, zij te veel meegaan in het gebruike‐

lijke verkeerskundige taalgebruik. In dit taal‐

gebruik gaat het over reistijdwinst, straten die 

‘bloedvaten voor verkeer’ zijn en conflicten 

tussen verkeersdeelnemers die moeten 

worden opgelost. Te Brömmelstroet zette daar 

tegenover de positieve kanten van het 

aanwezig zijn op straat (met name als fietser 

en voetganger), waarin verkeersdeelnemers 

niet in conflict zijn, maar in een interactie 

verkeren, waarbij iedereen in een soort flow 

zit. Wie in een flow verkeert, gaat niet zo snel 

mogelijk van A naar B, maar is zonder stress 

onderweg. De fiets is immers het symbool van 

homo ludens i.p.v. homo economicus. Meer 

lezen over de filosofie achter de mening van te 

Brömmelstroet? In april verschijnt van hem en 

Thalia Verkade het boek ‘Recht van de snelste’. 

 

Daarna waren er twee workshoprondes. Ik 

bezocht twee workshops. 

1. ‘Niet alleen fietsgeluk in de 

schoolstraat’ onder leiding van Sabine Van 

Lancker, scholenconsulent bij het 

Mobiliteitsbedrijf van de stad Gent. Een 

schoolstraat is in België al aardig ingeburgerd. 

Tweemaal per dag wordt de straat naar/langs 

een basisschool een half uur afgesloten. 

Ouders worden aangemoedigd om hun kroost 

op andere wijze dan met de auto naar school 

te laten gaan (te brengen). Als ze wel met de 

auto komen, parkeren ze buiten de afgesloten 

straat. Het concept stamt uit Bolzano, Italië 

(sinds 1980). Vrijwilligers zorgen ervoor dat er 

tijdens de afsluiting niemand binnenkomt (ook 

geen bewoners). Wel kan iedereen naar 

buiten. Argumenten voor het concept zijn: 

minder onveiligheidsgevoel, betere 

luchtkwaliteit, betere bereikbaarheid voor bijv. 

ziekenauto’s. Succesfactoren zijn: veel 

communicatie, beginnen met een 

proefperiode. 

2. ‘Gelukkige omleidingen bij werk in 

uitvoering’ door Matthijs de Ruijter (Dura 

Vermeer). De spreker liet veel foto’s zien van 

zaken die verkeerd gingen, maar presenteerde 

weinig nieuwe inzichten.  

 

Het laatste programmaonderdeel was de 

verkiezing van ‘Fietsstad 2020’ Er waren na 

voorselectie 5 kandidaten. Deze kregen een 

prijs als meest fietsvriendelijke (grote, middel‐

grote, kleine, ...) gemeente. De hoofdprijs ging 

naar Veenendaal. Naast de titel Fietsstad 2020 

ging Veenendaal ook met de prijs voor beste 

middelgrote gemeente naar huis. Enschede 

won de prijs voor beste grote gemeente, 

terwijl Winterswijk de beste kleine gemeente 

bleek. Scherpenzeel was ten opzichte van 2018 

de grootste stijger, terwijl Schiermonnikoog 

een eervolle vermelding kreeg voor beste 

Fietseiland. 
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