


*Het recht van de snelste: Hoe ons verkeer steeds asocialer wordt door Thalia Verkade en Marco te Brömmelstroet.  
Uitgave De Correspondent, 264 blz. – 20 euro. 
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JULIA’S 
 
 
Van wie is de straat? 
 
Hoe is het gekomen dat snelheid en 
doorstroming allesbepalend zijn in ons denken 
over de stedelijke omgeving? 
Waarom blijven we accepteren dat er 
slachtoffers vallen in het verkeer? Dat er zoveel 
ruimte wordt opgeëist voor het parkeren van 
hun auto’s? Zou het niet vooral moeten gaan 
om veiligheid en ruimte voor onze kinderen op 
straat?  Om groen voor een leefbare omgeving 
in onze woonwijken?  
Die vragen staan centraal in het onlangs 
verschenen boek Het recht van de sterkste van 
Thalia Verkade en Marco te Brömmelstroet.*  
Ik heb het ademloos uitgelezen. 
 
De nieuwe priesters van onze maatschappij zijn 
de verkeerskundigen. Bij de inrichting van onze 
wijken worden traditionele verkeerstechnische 
keuzes gemaakt. Sinds de auto is 
geïntroduceerd werd snelheid alles bepalend.  
Ondanks het sterke aandeel van de fiets in het 
verkeer blijkt het recht van de snelste toch 
overheersend in het denken van de 
deskundigen. Het aantal auto’s blijft groeien en 
benadert de dertien miljoen, het aantal 
verkeersslachtoffers blijft onrustbarend hoog. 
Het snelwegennetwerk wordt steeds verder 
uitgebreid. De praktijk toont aan dat met 
nieuwe wegen alleen maar meer autoverkeer 
wordt aangetrokken.  
 
Inmiddels is naast het uitgebreid netwerk aan 
autowegen en parkeergelegenheid een 
netwerk van fietspaden ontstaan, zo’n 37.000 
kilometer, waarop we op landelijk niveau meer 
dan een kwart van onze ritten afleggen. Maar 
we zijn zo gefocussed op snelwegen dat we die 
fietspaden nog steeds op dezelfde wijze als 
autowegen aanleggen. Nog steeds als een buis 
voor de doorstroming, in plaats van ruimte 
voor spelen en ontmoeten. Het verkeer heeft 
zich meester gemaakt van de publieke ruimte. 
De auteurs houden in dit boek een pleidooi om 

te bedenken hoe het anders kan, om niet blind 
mee te gaan in de gangbare verkeerskundige 
aannames.  
 
In een interview met NRC verklaarde Marco te 
Brömmelstroet onlangs zijn gedrevenheid uit 
een jeugdervaring: een vriendje dat voor zijn 
ogen is doodgereden door een automobilist. 
Men heeft het dan over een tragisch ongeval 
als gevolg van het feit dat het slachtoffer niet 
goed heeft uitgekeken.  
 
Ik persoonlijk heb een soortgelijke ervaring als 
zesjarige. Op de dijk waar ik woonde liep ik 
naar school. Onderweg zag ik een oploopje. 
Tussen de omstanders zag ik naast een auto 
een jongen van mijn school liggen. Bloed kwam 
uit zijn neus en mond. Ik begreep wat er 
gebeurd was en rende naar school. Onze juf 
stond op het schoolplein. “Er ligt een jongen op 
de dijk die is aangereden door een auto. 
Misschien bloedt hij wel dood!” riep ik. “Tja,” 
antwoordde juf, “hij heeft niet goed uitgekeken 
bij het oversteken. Wees jij maar voorzichtig.”   
Ik herinner me nog mijn verontwaardiging. De 
omgekeerde wereld! Kreeg die jongen verdorie 
de schuld, terwijl die auto hem misschien wel 
had doodgereden! Daar lag toch de schuld! 
 
Thuis had mijn moeder het er ook al over dat 
die jongen was aangereden doordat hij niet 
goed had uitgekeken. Natuurlijk, ergens 
begreep ik dat ook wel. Maar wie had nou 
eigenlijk de schade veroorzaakt? Dat was de 
chauffeur, die had beter moeten uitkijken of er 
soms kinderen de dijk overstaken! Ja toch? 
Zo werd ik al vroeg geconfronteerd met het 
recht van de snelste.  
 
 
Julia 
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Keesomstraat en Stadspoort 

Verbeteringen in twee richtingen 
 

 

Keesomstraat 
 

“De Fietsersbond en Gemeente Ede willen dat 

de parallelweg van de Keesomstraat 

toegankelijk wordt voor fietsverkeer in twee 

richtingen en dat de verkeersveiligheid beter 

wordt,” aldus de gemeente op haar website 

edefietst.nl.  

 

Inderdaad dringt de lokale afdeling van de 

Fietsersbond al jaren aan op een verbetering 

van een onhandige en soms gevaarlijke 

situatie. Op dit moment is de westelijke 

parallelweg van de Keesomstraat tussen de 

Frankeneng en Einsteinstraat slechts voor een 

klein deel geschikt om beide richtingen uit te 

fietsen. De spoortunnel voor fietsers aan de 

westzijde is wel geschikt om in twee richtingen 

te fietsen. Veel fietsers bezoeken scholen, 

sportterreinen of de moskee op de 

Peppelensteeg aan de noordzijde van het 

spoor. Om bij de tunnel te komen rijden zij 

tegen de rijrichting in over een deel van de 

parallelweg wat zorgt voor onoverzichtelijke en 

onveilige situaties.  

 

Dat op bepaalde delen van de fietspaden langs 

de Keesomstraat nog steeds slechts 

fietsverkeer in één richting is toegestaan is 

bovendien onlogisch omdat op de meeste 

fietspaden hier, aan beide zijden, fietsverkeer 

in beide richtingen wel toegestaan is.  

 

De gemeente Ede onderkent dit en heeft de 

herinrichting van de westelijke parallelweg 

opgenomen als project in het Fietsplan van 

Gemeente Ede. De afgelopen maanden zijn er 

gesprekken gevoerd met bedrijven langs de 

parallelweg om de verkeersveiligheid, 

doorstroming en hun gebruik van de weg te 

bespreken. Alle verzamelde informatie en 

wensen zijn gebruikt bij het maken van een 

schetsontwerp. Deze schets is te zien op 

edefietst.nl.  

 

Het voorstel is om van de parallelweg aan de 

westzijde van de Keesomstraat een fietsstraat 

te maken. De maximumsnelheid is dan dertig 

kilometer per uur. Fietsers mogen in twee 

richtingen rijden, autoverkeer in één richting, 

van noord naar zuid. Bij het kruispunt met de 

Einsteinstraat is de fietsoversteek ook in twee 

richtingen.  

 

De huidige planning van de gemeente is om 

het project in het tweede kwartaal van 2021 

uitgevoerd te hebben. Ondertussen blijft de 

Fietsersbond aandringen op het geschikt 

maken voor fietsverkeer in twee richtingen van 

het westelijk fietspad langs de Keesomstraat 

tussen Einsteinstraat en Laan van de Verenigde 

Naties – en natuurlijk op een fietstunnel onder 

het spoor ter hoogte van de Lumièrestraat.  

 

Stadspoort 
 

Iets verderop ligt, aan de zuidkant van 

winkelcentrum Stadspoort, een twee 

richtingen fietspad dat de wijken Rietkampen 

en Maandereng met elkaar verbindt. Het 

fietspad sluit niet goed aan op de rotondes 

waardoor hier en bij de uitgang van de Albert 

Heijn sprake is van gevaarlijke situaties.  

 

Met inbreng van buurtbewoners en de 

Fietsersbond is een pakket van maatregelen 

opgesteld die de verkeersveiligheid in dit 

gebied moeten vergroten. Ook deze 

schetsontwerpen zijn in te zien op edefietst.nl.  

 

 

Frank Bron 
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Voor tijdens een ‘staycation’ of een dagje uit:  

Fietsrondje door onze eigen achtertuin  
25 km langs bos, hei, historie en horeca  

 
Veel Nederlanders gaan dit jaar niet op 

vakantie naar het buitenland maar blijven in 

eigen land, bezoeken vrienden of maken 

dagtochtjes vanuit huis. In Ede weten we het 

natuurlijk al wel maar mensen daarbuiten zijn 

nog wel eens verrast hoe mooi onze omgeving 

is. Speciaal voor hen heeft de Fietsersbond Ede 

een leuk fietsrondje uitgezet. De fietsen 

mogen weer mee in de trein dus spreek af op 

het station Ede‐Wageningen en duik meteen 

vanaf spoor 1 het bos in! En niet zomaar een 

bos: het grootste bos van Nederland.  

 

Scheur de routebeschrijving hieronder uit en 

neem hem mee op deze tocht die velen zal 

verrassen, maar wijk gerust van de beschrijving 

af om het rondje nog leuker te maken. 

Tenslotte heeft Ede genoeg te bieden.  

 

Dit stationsrondje begint in de Sysselt, een 

uitgestrekt bosgebied met heideveldjes pal 

naast het station. Overigens, willen je gasten 

niet fietsen? In de Sysselt is ook een mooie 

wandeling uitgezet van zo’n 5 kilometer, 

eveneens makkelijk te bereiken vanaf spoor 1. 

Deze start bij aanwijzing 4.  

 

De eerste 3,6 kilometer leidt de fietsroute over 

onverharde, maar meestal goed te fietsen 

paden. Als het erg droog of juist vochtig 

geweest is, geeft de routebeschrijving 

alternatieven.  

 

Daarna leidt de route over een prachtig 

fietspad met aan de rechterkant mooi uitzicht 

op de Ginkelse Heide. Een paar kilometer 

verderop, net na de historische Sherman tank 

op de Langenberg, leidt de route dwars over 

de hei. Mooie vergezichten, soms een 

schaapskudde en in de nazomer een 

onvergetelijke paarse gloed als de heide in 

bloei staat. 

 

Hier op de Ginkelse Heide zijn niet alleen twee 

schaapskooien maar ook één van de weinige 

monumenten in Nederland die te maken 

hebben met de Eerste Wereldoorlog: het 

Belgenmonument. Daar weer vlak bij ook een 

oud en een nieuw monument ter 

nagedachtenis van de Airborne‐landingen in 

september 1944 tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. Wijk gerust van de route af om 

deze indrukwekkende plekken te bezoeken.  

 

De route voert verder langs de Kreelseweg 

waaraan twee mooie poelen liggen, de Kreelse 

Plas en de Plas van Gent die te bekijken zijn. Er 

loopt een leuk vlonderpad om het 

Natuurreservaat(je) Kreelse Plas heen. 

Einddoel van dit stationsrondje is de boerderij 

De Mossel, naar eigen zeggen “het mooiste 

plekje op de Veluwe”. Wees voorzichtig met de 

wilde runderen die hier in de buurt vrij 

rondlopen.  

 

De route terug naar het station voert langs het 

uitkijkpunt de Valenberg. Vooral voor hen die 

denken dat Nederland vol ligt met autowegen, 

een aanrader! Terug in Ede is er op de Markt 

of langs het Maanderplein genoeg gelegenheid 

uit te hijgen bij een drankje, hapje of ijsje en na 

te genieten van deze tocht. Overigens, vlak bij 

het Maanderplein staat – en dat zal wellicht 

ook vele Edenaren verrassen – een echte 

Sequoiadendron giganteum, naar verluidt, 

geplant in 1885.  

 

Vanaf het centrum is het anderhalve kilometer 

naar het station Ede‐Wageningen. En voor wie 

dat niet meer redt is er natuurlijk ook het 

stationnetje Ede‐Centrum vanwaar een 

treinreis naar Amersfoort weer een heel ander 

maar even mooi uitzicht op de omgeving biedt. 

 

Voor meer info zie https://ede.fietsersbond.nl.



  5
     

Stationsrondje vanaf station Ede‐Wageningen naar de Mossel en terug, krap 25 km.  

Bos, hei en historie, met prachtige uitzichten en enkele pittige klimmetjes. 

Onderstreept is even opletten.  

1‐4a – alternatief met OV fiets 

Geen zin in onverharde wegen? Kies voor de schuin getypte route, aanwijzing 1‐6b.  

 

Aanw.   Km.  Instructie  Opmerking 

1  0  Start: perron 1 van station Ede‐
Wageningen. Volg bordje ‘Akoesticum’  

 

2    Verlaat het perron en sla meteen rechts af, 
het smalle (wandel)pad tussen de twee 
afrasteringen in 

De bomen hier horen al bij het 
grootste bos van Nederland 

3  0,7  Bij klaphek(ken) rechtdoor   

4  1,0  Einde pad links, en op de naastgelegen 
vijfsprong meteen rechts: Sysselt.  

 

1a    Start: OV fietsstalling vanaf Zuidplein Of met de OV fiets naar spoor 1, 
en dan aanwijzing 1  

2a    Fiets in oostelijke richting. Houd station en 
spoor aan linkerhand

 

3a    Na ENKA terrein en volkstuinen, linksaf 
spoorweg oversteken, bos in.

 

4a  1,0  Op vijfsprong zandpaden rechts: Sysselt  

1b    Start: zuidelijke uitgang station Ede‐
Wageningen. Ga naar links langs het spoor 

 

2b    Blijf de weg en, in het bos, het fietspad 
volgen tot knooppunt 88 

 

3b    Sla hier links af het spoor over   

4b    Volg het fietspad tot knooppunt 86   

5b    Rechts af richting knooppunt 65. Volg de 
weg tot voorrangsweg. 

 

6b    Rechts af richting knooppunt 65. Ga verder 
bij aanwijzing 12  

 

5    Na ongeveer 400 meter, neem het linker 
van de twee evenwijdige paden 

 

6  2,2  Einde pad links, meteen rechts. Pad volgen.   

7  3,4  Bij kruising zandpaden schuin rechtdoor   

8  3,6  Bij fietspad linksaf  Links Sysselt, rechts Ginkelse Hei 

9  6,5  Bij informatiebord ‘Eder‐Ginkelse Heide 
militair oefenterrein’ rechtsaf, onverharde 
laan in tussen bomen door 

Informatiebord staat aan 
rechterkant. Indien gemist ga 
verder met 4b 

10    Klaphek door, laan volgen   

11  7,1  Bij tweede verharde weg rechtsaf, omhoog   

12  7,9  Bij knooppunt 65, rotonde bij WO II 
Sherman tank, richting knooppunt 64 

Na parkeerplaats begint de heide 

13  9,2  Op kruising fietspaden rechtsaf, richting 
knooppunt 64 en daarna 63 

 

14    Fietspad volgen, wordt Kreelseweg, houd 
knooppunt 63 aan.  

Rechts Kreelse Plas met 
wandelpad en Plas van Gent. 

15  11,3  Optioneel: bij bordje rechts af richting 
Natuurcentrum.  

Ook naar Airbornemonument WO 
II, Belgenmonument WO I, 
schaapskooi en horeca. 
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16    Fietspad in route rechtdoor maakt slinger 
naar links meteen na aanw. 15. 

 

17  13,2  Boven aangekomen, bij knooppunt 63, 
rechtdoor naar Mossel, richting knooppunt 
84 

Boerderij Mossel biedt horeca en 
beperkte 
overnachtingsmogelijkheden:  

    TERUGWEG   

18  13,7  In de Mossel, keer terug richting Ede  Mossel is eventueel over te slaan. 
Sla in dat geval bij aanwijzing 17 
linksaf en ga verder bij 20.  

19  14,2  Op kruispunt bij knooppunt 63, rechtsaf 
richting knooppunt 83 

Deze Planken Wambuisweg leidt 
het bos in. Hier ligt aan de 
rechterkant (km. 15,9) een mooi 
uitkijkpunt, de Valenberg.  

20  16,7  Bij knooppunt 83 linksaf, Koeweg richting 
knooppunt 62 

 

21    Koeweg volgen: bos uit, hei over, bos in (via 
knooppunt 62 naar 61) 

 

22  21,2  Onderaan de helling, net het bos uit, rechts 
af 

 

23    Rotonde recht oversteken, linksaf bij 
Otterloseweg 

 

24    Waar de Otterloseweg zich splitst, gaat in 
het midden een fietspad naar beneden, een 
fietstunneltje in richting knooppunt 61 

 

25    Tunneltje uit, rechtdoor Bospoort in   

26  22,1  Tweede straat rechts, bij Café de Bospoort, 
nog steeds richting knooppunt 61 

Het oude centrum van Ede is niet 
groot maar het is er wel en het 
begint hier.  

27  22,2  Eerste weg links, Notaris Fischerstraat   

28    Vóór Auke.nl Tweewielers linksaf 
Posthoornstraat in en meteen naar rechts 
de Grotestraat in 

 

29  22,4  Brede straat (Molenstraat) oversteken en 
naar links gaan 

Opties: hier naar rechts ligt de 
Markt met terrasjes en rechtdoor 
is de Grotestraat, de centrale 
winkelstraat van Ede. 

30  22,5  Meteen inrit naar rechts, langs de ZB   

31  22,5  Rechtdoor voetpad in (fietsers toegestaan)   

32    Na twintig meter vóór het kerkplein bij de 
lantaarn linksaf en na de bomenrij rechtsaf 

 

33    Rechtdoor brede voetgangersstraat 
Achterdoelen (Fietsers toegestaan) in  

 

34  23  Einde voetgangersgebied rechtdoor   

35    Einde weg naar rechts, weg volgen naar 
links 

Terrasjes aan rechterhand: laatste 
terrasjes langs route. 

36  23,2  Na de bocht naar links: Stationsweg   

    Stationsweg uitrijden tot station Ede‐
Wageningen (km. 24,9) 

 

 

Schetsmatig plattegrondje: zie volgende pagina. 
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Fietsverslag van de Zuiderzeeroute 
juli‐augustus 2020 

 

30 juli   Ede‐BunschotenSpakenburg 
 
De eerste dag. 
 
Gezien de korte afstand van vandaag gaan we niet al te vroeg op pad. Maar om 
een uur of 10 begint het toch al te kriebelen en het weer is prachtig. 

Via Renswoude en Scherpenzeel bij Woudenberg het fietspad langs het Valleikanaal opgepikt naar 
Amersfoort. Een gezellige route vooral omdat het Valleikanaal nog bevaren wordt door veel kanoërs. 
Na Amersfoort is het nog maar 10 km naar Bunschoten‐Spakenburg. Daar is het erg druk met 
dagjesmensen, vissers, zeilers en fietsers! 
We drinken wat en fietsen een stuk langs het Eemmeer om op een bankje nog de krant van 
vanochtend te lezen, de puzzels op te lossen en wat te dutten. Tenslotte vinden we in Eemdijk ons 
overnachtingsadres van Vrienden op de Fiets. 
 
31 juli  Eemdijk‐Muiden 
De weersvoorspellingen zijn gunstig. Veel zon en 20‐35 graden. We wachten af. 
Eerst met het pontje over de Eem en vervolgens weer de bordjes volgen. Het fietspad voert een groot 
stuk langs de Eem, een prachtige rivier. 
In Eemnes brengen we een bezoekje aan de theetuin voor de koffie... Daar is het al lekker druk. Ik 
moet in de rij staan om naar binnen te kunnen i.v.m. de coronamaatregelen. Uiteindelijk 2 kopjes 
koffie bemachtigd en één taartje (om te delen). Boven het theehuis zien we een ooievaarsnest, de 
jonge ooievaars zijn al te groot om allemaal in het nest te klimmen en het is dan ook een drukte van 
jewelste!Eenmaal weer op weg zien we in de verte al de mooie appartementen in Huizen aan de 
Gooise promenade. 
In deze wijk zijn af en toe strandjes aangelegd aan het Gooimeer en daar wordt met dit weer druk 
gebruik van gemaakt. 
Na Huizen fietsen we het bos in. Dat is lekker verkoelend. We eten wat op een bankje en genieten van 
het uitzicht.  
 

In Muiderberg bezoeken we het kasteel.  Zie Muiderslot.nl 
 
Een uniek rijksmuseum  

In 1285 is het Muiderslot gebouwd met één doel: verdediging! Door de jaren 
heen is het kasteel afwisselend gebruikt, bewoond, bezet, gesloopt, herbouwd 
en opgeknapt. Sinds 1878 is het een rijksmuseum. Kort daarvoor was het 
compleet vervallen en zelfs bijna gesloopt. Dat is niet gebeurd dankzij de 
bemoeienis van Koning Willem I. Het kasteel is gerestaureerd onder leiding van 
de architect Pierre Cuypers. Je kent hem misschien van het Centraal Station of 

het Rijksmuseum in Amsterdam. 

In Muiden ons logeeradres opgezocht, ’s avonds heerlijk gegeten aan het water en nog nagenoten op 
een bankje aan de sluis. 
 
1 augustus  Muiden‐Hoorn 
De langste afstand van de route. 
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Vannacht heeft het licht geregend waardoor het vanochtend heerlijk fris is. Na vertrek komt 
Amsterdam al snel in zicht. We fietsen langs Zuid‐Oost en komen langs Yburg. Een mooie wijk met 
prachtige huizen. 
We nemen een aantal bruggen om uiteindelijk na 20 km Durgerdam te bereiken.  
We laten Amsterdam achter ons 
 

       
Amsterdam        Durgerdam 

 
Van Durgerdam naar Ransdorp waar we ons eerste kopje koffie bestellen. 
Van Ransdorp hadden we nog nooit gehoord. Een prachtig dorpje. 
 

Ransdorp‐Wikipedia: 
Ransdorp (voorheen ook wel 'Rarop' of 'Raerop') is een 
dorp in Landelijk Noord, het dunbevolkte landelijke deel 
in het noorden van de gemeente Amsterdam, in 
de Nederlandse provincie Noord‐Holland. Het dorp telt 
enkele rijksmonumenten en heeft een beschermd 
dorpsgezicht. Het is vooral bekend vanwege de stompe 
toren van de kerk. 
 
Verder gaat de rit over de IJsselmeerdijk langs 
Monnickendam, Volendam en Edam richting Hoorn. 

Dit stuk hebben we al vaker gefietst en komt ons dus ook wel bekend voor! 
Met de navigatie op de telefoon hebben we ons logeeradres al snel gevonden. Om te eten gaan we 
nog even de stad in maar liggen toch wel redelijk op tijd in bed. Moe maar voldaan. 
 
2 augustus  Hoorn‐Wervershoof 
Na een lange nacht en ontbijt op de kamer (i.v.m. Corona) gaan we weer op pad. 
Omdat we nog geen koffie hebben gehad gaan we in Hoorn meteen even op een terrasje zitten om 
dat te bestellen. Het restaurant is op zondag al om 8 uur open en veel mensen zitten daar te ontbijten. 
Een gezellige drukte. Het weer is prachtig. Veel zon maar wel een beetje winderig. We fietsen bijna 
geheel langs het IJsselmeer. Er bevinden zich veel surfers op het meer, dat is natuurlijk weer een mooi 
gezicht mede door de schittering van de zon op het water. 
In Enkhuizen is het alweer wat drukker. Het is zondag en veel mensen trekken erop uit. De 
havenmeester had het superdruk om alle binnenkomende boten een plek in de haven te geven. 
Sommigen keerden weerom. Zo druk was het! 
Ons onderkomen is deze keer een geheel gastenverblijf met alles erop en eraan, zelfs een tuin met 
zitje! Super! 
 
3 augustus  Wervershoof‐Workum (Fr) 
Na een stevig ontbijt op weg naar Medemblik‐Den Oever. Onderweg werd Gerke verrast door een 
hond die enthousiast tegen de fiets opsprong. Gerke ondersteboven. Gelukkig viel hij in het gras. Alles 
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goed gegaan. De hondenbezitster aangesproken over haar loslopende hond. Hij komt anders nooit op 
het fietspad hoor! Jaja, dat zeggen de baasjes altijd…  
Na de koffie in Medemblik, op naar Den Oever. Onderweg worden we overvallen door een fikse 
regenbui. We schuilen wat in het enige bosje dat die omgeving rijk is onder de paraplu. Na een half 
uurtje is het weer droog en kunnen we verder. 
Omdat de Afsluitdijk afgesloten is voor fietsers kunnen we met de Fietsbus naar Kornwerderzand op 
de Afsluitdijk. Van daar weer verder met de fiets. 
De weg naar de bushalte wordt goed aangegeven met roze borden. We moeten nog een half uurtje 
wachten en dan kunnen we met fiets en al de bus in. Mondkapje verplicht! 
Na Kornwerderzand door naar Workum. Geen regen meer gehad! 
 
4 augustus  Workum‐Balk 
Na het uitgebreide ontbijt van Hermien en haar spraakwaterval weer op pad. 
We overnachten in Balk omdat er in Lemmer geen overnachting is van Vrienden op de Fiets. 
Een klein uitstapje naar Balk vinden wij niet vervelend. Balk is een leuk klein plaatsje.  
Langs de dijk komen we veel fietsers tegen. Het is natuurlijk vakantietijd en veel mensen zijn in 
Nederland gebleven. Duitsers zijn er ook… 
In Balk eten we ‘s avonds aan het Slotermeer. Eerst geen plek maar later wel! Gelukkig maar. 
 

                    
 

Zicht op Hindelopen          Kuinre Bos 
 
 
5 augustus   Balk‐Lemmer‐Vollenhove 
Wat een wind! Deze komt uit het zuid‐westen en af en toe moeten we er pal tegen in! Gelukkig is het 
prachtig weer maar stel je eens voor dat het nu ook nog regende! We genieten van de stukken waarbij 
we zijwind en de wind in de rug hebben. 
In Lemmer is het ook weer erg druk! We vinden een plekje om koffie te drinken, we doen 
boodschappen en fietsen dan richting Kuinre. In het Kuinre bos is het lekker rustig en we vinden dan 
ook een bankje om een broodje te eten. Dan via de Kuinredijk naar Blokzijl.  
Onderweg raak ik met mijn fiets naast de weg en wil deze weer oprijden. Dat lukt niet, met een val als 
gevolg. Dat is niet mis. Uiteindelijk ben ik in het ziekenhuis in Meppel beland. Een scheurtje in mijn 
pols, een flink gehavende pink en gekneusde ribben. Het had erger gekund. 
Dus hier eindigt onze fietstocht langs de Zuiderzee. 
Van Vollenhove zouden we nog verder naar Elburg, Bunschoten‐Spakenburg en weer naar onze 
thuishaven Ede. 
 
Al met al een prachtige fietstocht en het abrupte einde daarvan weerhoudt mij niet om na herstel 
weer vrolijk op de fiets te stappen. 
 
Janny Mekkes 
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Proefrijden met de duofiets 

Het brevet 
 

 

“Is het niet om met mijn echtgenote te fietsen, 

dan kan ik altijd een ander er een plezier mee 

doen.” 

Met die gedachte in mijn achterhoofd nam ik 

contact op met Fietsmaatjes. Als ik iets wilde, 

moest ik echter eerst “vrijwilliger” worden. Dat 

gaat niet zomaar. Ik zou eerst een opleiding 

krijgen. Er werd voor mij een duofiets geboekt 

en op een zomeravond om zeven uur mocht ik 

naar De Pleinen komen.  

 

Daar stond, in een hoek van de recreatiezaal 

op de anderhalfste etage, een fiets voor twee‐

personen‐naast‐elkaar. Daarmee mocht ik mijn 

eerste “deelnemer” gaan rondrijden. Geen 

echte natuurlijk, maar een instructeur die alle 

kneepjes van het duofietsen kent. 

Meteen de rit naar de lift al, is een test case in 

sturen. Immers, de anderhalfste etage ligt niet 

op straatniveau. Ruim de bochten nemen moet 

dus, anders rijd je de verf van de deuren. Maar 

het gaat goed. Mijn eerste punt gescoord! 

 

De fiets heeft natuurlijk elektrische 

ondersteuning. Met drie standen. Bovendien 

nog een speciale stand, maar die komt nog. 

Verder heeft de fiets, niet een derailleur, maar 

zeven versnellingen; niet alleen aan mijn kant, 

maar ook aan de kant van de deelnemer.  

 

We gaan een rondje Ede maken om te leren 

wat je allemaal kunt tegenkomen als je 

breeduit fietst. We zijn immers 1,10 meter 

breed en we komen niet snel op gang uit 

stilstand. Eerst het fietspad op langs de 

Langenkampweg. Meteen komt er al een 

fietser aan uit tegengestelde richting. “Sta 

maar stil langs het pad. Dan ziet de 

tegemoetkomende fietser dat je er bent. Het 

resultaat is meestal dat je tegenligger stopt en 

jou de kans geeft eerst te passeren.” En 

inderdaad: Wij mogen eerst. 

Even verderop moeten we bij een lichte helling 

een weg oversteken. Nu komt die vierde stand 

van de elektrische bediening van pas: als je 

hierop drukt geeft de motor gedurende een 

paar tellen een extra ondersteuning, zodat je 

makkelijk optrekt. Mooi ook bij het oversteken 

van de Kerkweg van Spoorpad naar Ernst 

Casimirlaan. 

 

Ik leer ook dat je sommige wegen in Ede moet 

ontwijken met de duofiets. Daarbij moet je wat 

vindingrijk zijn. Je bent gek als je de 

Klinkenbergerweg neemt om van zuid naar 

noord te komen. De Stationsweg is al een stuk 

beter. Maar het mooist is het Zwarte Laantje, 

tussen de Stationsweg en de Zuidelijke 

Spoorstraat. Breed genoeg en je komt er 

weinig tegenliggers tegen. Bovendien een 

ontdekking voor veel  Edese fietsers. En tijd om 

te kletsen met mijn instructeur, wat je 

natuurlijk in het echt ook doet met je maatje. 

 

Past je duofiets overal tussen? Dat proberen 

we in de wegverspringing halverwege de 

Bettekamp. Ja, we kunnen met een beetje 

stuurkunst precies tussen de trottoirband en 

het paaltje. Conclusie: geen route is in Ede 

onmogelijk, als je maar je verstand gebruikt. 

We komen veilig terug bij De Pleinen. Ik heb 

mijn brevet verdiend: een Fietsmaatjespas die 

ik in het kastje mag leggen waarin je via een 

cijfercode het fietssleuteltje kunt vinden als je 

de duofiets voor een rit komt ophalen.  

Mijn eerste rit heb ik inmiddels gemaakt. Met 

een maatje dat niet gewend was “gefietst” te 

worden. Als deelnemer moet je je maar 

overgeven aan de vrijwilliger die met je op stap 

gaat. Dat is even wennen voor iemand die 
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altijd gewend was zelf te fietsen. Maar daarna 

spreken veel deelnemers graag een rit af, 

meestal via een vaste vrijwilliger. Die kan op de 

website een aantal uren vastleggen. Hier in 

Ede met een duofiets bij De Pleinen of bij 

Maanderzand. Of op twee plaatsen in 

Bennekom. Lunteren schijnt er aan te komen. 

 

Voor lezers van de Fietsbel kan de duofiets ook 

aantrekkelijk zijn. Bijvoorbeeld als je je nuttig 

wil maken als vrijwilliger. Of als je, als wat 

ouder lid van de Fietsersbond, niet zelf meer 

kunt of wilt fietsen, maar wel de wind eens 

door je haren wil voelen waaien. Neem contact 

op met www.fietsmaatjesgeldersevallei.nl 

 

 

Fietsmaat 

 

 

Foto website Fietsmaatjes Gelderse Vallei 

 

We zaten weken opgehokt, 

in ‘t jargon: down‐gelocked. 

Toen zeiden wij: we gaan weer fietsen,  

dat’s beter dan thuis wat te nietsen. 

’t Was wel goed letten op ‘t verkeer  

want auto’s heb je ook steeds meer. 

We maakten steeds een extra ronde 

op elke Edese rotonde.     

                                    Tjox 
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Digitaal vanuit Zwolle 

Ledenraad landelijke Fietsersbond 
 

 

Het was 12 september en het ging digitaal 

vanuit de Zwolse schouwburgzaal. Je zag alleen 

de vergadervoorzitter (een vast persoon die dit 

vaker doet) en Fietsersbondvoorzitter 

(burgemeester van Almere) achter een tafel 

zitten, afgewisseld met een spreker bij een 

speciaal agendapunt. 

 

Dat was meteen al het geval toen onze 

directeur, Saskia Kluit, aanschoof voor haar 

afscheidswoord. Zij heeft ons per oktober 

verlaten om eens iets anders te gaan doen. Zij 

heeft de Fietsersbond vijf jaar met veel 

enthousiasme geleid en was daarvóór zes jaar 

verantwoordelijk voor de communicatie.  

 

Hier in Ede kennen we haar van de moeite die 

zij samen met een van onze kerngroepleden bij 

de wethouder heeft gedaan om een 

nevenroute van de snelfietsroute naar 

Wageningen te bepleiten. En van het politiek 

café dat zij in april 2016 in Cultura leidde in de 

aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. 

Zij was een landelijk boegbeeld geworden. Zij 

liet zich overal zien als er op fietsgebied een 

punt gemaakt moest worden. Haar opvolger is 

Esther van Garderen, iemand met ervaring in 

ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit, en tot 

voor kort strateeg stedelijk beleid in Almere. 

 

Zoals gebruikelijk in een jaarvergadering 

kwamen ook de financiën aan de orde. 

Interessant te horen dat er vorig jaar een 

erfenis was nagelaten die de Fietsersbond een 

ton opbracht. Maar ook vernamen wij dat het 

goed oppassen is, mede doordat het aantal 

leden de laatste jaren wat daalt. Behalve 

mogelijk een lichte stijging door coronafietsers 

die de Fietsersbond ontdekten. Meer nieuwe,  

 

 

 

en ook jongere, leden kunnen we best 

gebruiken. Behalve via contributie wil de 

Fietsersbond ook op andere wijze trachten 

geldelijke bronnen aan te boren. Een  

deskundige liet zien hoe je met 

fondsenwerving extra inkomsten kunt 

binnenhalen. Bijvoorbeeld door mensen 

enthousiast te maken voor een ideëel doel. Of 

door een boodschap of droom uit te dragen, 

zoals fietsgezondheid en fietsblijheid. Of een 

bepaald doel te stellen zoals verbetering van 

de routeplanner waarmee Fietsersbond vorig 

jaar tachtigduizend euro ophaalde.  

 

Er was ook een leuke paneldiscussie tussen 

vier fietsfamilieleden: vertegenwoordigers van 

post‐ en fietskoeriers, speedpedelec‐rijders, 

ligfietsers en driewielfietsgebruikers. Het ging 

over parkeermogelijkheden, wat is de 

betekenis van de Fietsersbond voor ieder, hoe 

kun je ouderen fietsend houden, is er genoeg 

ruimte op de weg?  

 

Het was prettig de ledenraad op deze wijze via 

Online‐ALV.nl bij te wonen. Ondertussen kon je 

op een zijpaneeltje chatten met andere 

deelnemers of een opmerking naar de 

vergadering maken. Alles was goed te volgen 

en de vier stemmingen die plaatsvonden 

verliepen vlot. 

 

LL 
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Pleidooi in gedenkboek 

Monument voor eerste fietser 
 
 
We leven in een wonderlijke tijd. Niet alleen 
worden we bedreigd door een in feite nog 
steeds onbekend virus, mensen verzetten zich 
opeens tegen helden uit het verleden. Zo 
wordt gedemonstreerd tegen bestaande 
symbolen van kolonialisme en onderdrukking 
in de vorm van standbeelden. Zouden die niet 
moeten worden vervangen door monumenten 
voor echte helden van onbesproken gedrag?  
Wat had je gedacht van een monument voor 
de eerste fietser in Nederland, in de sportieve 
outfit van zijn tijd op een vélocipède?  
 
Dat idee is al vele tientallen jaren geleden 
gelanceerd. Onlangs vond ik bij de Restore aan 
de Zandlaan een boek dat dateert van 1898.  
Dit bleek het gedenkboek Eene halve eeuw te 
zijn, waarin een zekere C. van Nievelt pleit voor 
een monument voor de eerste fietser. Immers, 
de fiets was toen al een algemeen 
gebruiksvoorwerp geworden. Want de 
vélocipède werd spoedig gevolgd door het 
handzamer model fiets dat wij in principe nog 
steeds kennen. Alle geledingen van de 
maatschappij, los van rangen en standen, 
maakten toen al gauw gebruik van de fiets.  
  
Je kunt je erover verbazen dat het tot de 
zeventiger jaren van de negentiende eeuw 
moest duren voordat men op het idee kwam 
zoiets als de fiets te ontwikkelen. Hadden de 
Romeinen met hun technisch vernuft al niet 
iets dergelijks kunnen ontwikkelen voor hun 
legioenen?  Je hebt natuurlijk vlakke wegen 
nodig, maar de Romeinen waren juist aardig 
op weg om die te realiseren. 
 
In ieder geval, op een fraaie dag, het moet zo 
omstreeks 1878 zijn geweest, aldus Van 
Nievelt, vertoonde zich op de openbare weg 
een jongeman, “hoog gezeten op een 
wonderlijke machine: een heel groot wiel voor, 
een heel klein wiel achter, daar tussen een 
zadel en aan weerskanten twee beugels die hij 
met zijn voeten in een draaiende beweging 
bracht. Op die manier bewoog hij zich voort, 

op twee wielen zonder om te vallen, met een 
snelheid die een normale voetganger niet kon 
bijhouden. Wie was deze jongeman? We 
weten het niet. Nog opmerkelijker: niet veel 
later waagde zich ook de eerste jonge vrouw 
op zo’n rijwiel. Wie was deze vrouw, die het 
eerst in Nederland zich verstoutte uit te rijden 
op de fiets?” 
 
In de gezwollen taal van die tijd vervolgt Van 
Nievelt: “Wie was het eerste schaapje, dat het 
eerst heen durfde over de smalle brug, 
hopende, maar allesbehalve zeker nog, dat de 
grote zusterkudde wel volgen zou? Dat men 
haar opspore, en hare trekken beitele in 
marmer, of afgiete in eeuwen‐tartend brons, 
en het borstbeeld van deze koene maagd 
verheffe naast het borstbeeld van dien 
onversaagden jongeling, in al de tempelen van 
den Genius des Voortuitgangs.”  
  
“In ieder geval verbrak deze fietsster de 
tirannie van fatsoen en betamelijkheid. Zij 
effende het pad voor vele andere vrouwen die 
het rijwiel bestegen” en daarmee in praktische 
zin bijdroegen aan de gelijkheid tussen man en 
vrouw.  
 
Zo weten we voor wie we standbeelden 
kunnen oprichten als er behoefte mocht zijn 
aan nieuwe helden. Nu moet gezegd worden: 
er staat een standbeeld van een fietsende 
vrouw voor het restaurant op de Posbank in 
Rheden. Dat is dan wel toevallig Beatrix, maar 
dat standbeeld is er tenminste.  
 
Het is verbazingwekkend dat aan het model 
fiets in de loop van de jaren in feite weinig is 
veranderd. Snufjes als een versnelling werd na 
de oorlog geïntroduceerd, er is gesleuteld aan 
verbetering van de verlichting, maar ook bij de 
thans zo populaire elektrische ondersteuning is 
het basismodel van de fiets nagenoeg 
ongewijzigd gebleven. 
 
M. 
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