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JULIA’S 
 
 

Baboesjka 
 
 
Of ik nog steeds zo veel fiets, vroeg een 
buurvrouw van mijn ouders toen ik laatst weer 
eens in Ede was. Nou, dat zou ik denken. Ik fiets 
me de benen uit mijn lijf. Sinds enige tijd werk ik 
voor een boekhandel in het centrum van 
Nijmegen. Een verkoopster van die zaak 
herinnerde zich dat ik een fiets-enthousiasteling 
was. Zou jij niet boeken die tijdens de lockdown 
telefonisch of online worden besteld, bij de 
mensen aan huis willen bezorgen? vroeg ze. 
Natuurlijk wilde ik dat wel. Mijn studie hier staat 
door corona op een laag pitje. Het enige was dat 
ik het stratenplan van Nijmegen en omgeving 
niet helemaal onder de knie had. Maar ik kreeg 
een stadsplattegrond en eenmaal aan het fietsen 
went dat snel. Ik zie ook niet op tegen een stukje 
omrijden. Het was wel gezellig omdat ik nu weer 
eens wat meer mensen zag dan ik de laatste tijd 
gewend was.  
 
Wil je als boekhandelaar nog enigszins uit de 
kosten komen, heb ik begrepen, dan is bezorging 
per fiets een uitkomst. Gezien het kostenplaatje 
is het met de auto eigenlijk niet te doen, sowieso 
omdat de marge per boek gering is. Stuur je iets 
per post dan ben je gemiddeld zeven euro per 
boek kwijt. Wat je als omzet maakt met je voor 
het publiek gesloten zaak staat sowieso in geen 
verhouding tot de normale omzet in zo’n winkel 
in een drukke winkelstraat. In normale tijden 
haal je in een uur tijd een omzet die je nu in 
coronatijd niet eens in een dag bij elkaar 
scharrelt. Nu is het (al uitgedunde) personeel 
hele dagen bezig met het verpakken en 
adresseren van bestelde boeken. En met het 
beantwoorden van mails. Mensen die klagen 
over het uitblijven van bestelde boeken, die 
beweren dat, als ze via Bol.com hadden besteld, 
ze de boeken al lang zouden hebben ontvangen. 
 
Af en toe help ik ook bij het inpakken. Soms krijg 
ik een boek mee naar huis om er een recensie 
over te schrijven. Die moet ik dan samenvatten 
op een velletje papier in mijn eigen handschrift. 
Dat wordt dan op dat boek geplakt en op een 

speciale tafel tussen de aanbevelingen van 
anderen gelegd. Alleen niemand leest die briefjes 
zolang de winkel gesloten blijft. Maar dat komt 
wel weer, spreken we elkaar moed in. 
 
Een enkele keer bezorg ik boeken bij mensen 
waarvan ik denk: o ja, die naam komt mij bekend 
voor. Toen begin februari een flink pak sneeuw 
was gevallen, moest ik een boek bezorgen bij een 
mij bekend classicus die vroeger verbonden was 
aan wat nu de Radboud Universiteit heet. Ik 
kende hem vanwege een boek over de oude 
Romeinen in mijn kast. Het bestelde boek paste 
in de brievenbus, maar ik belde netjes aan om 
het te overhandigen. Dat doe ik altijd omdat je 
boeken een betere behandeling dient te geven 
dan het eerste-de-beste poststuk. Een pittig 
vrouwtje deed open: O, wat erg, u komt 
helemaal op de fiets door de sneeuw… Wacht 
even, ik heb nog wat… Ze sprak goed Nederlands 
met een accent dat ik als Slavisch meende te 
herkennen. Ze overhandigde een klein pakje, 
keurig ingepakt. Dat is voor u, voor het fietsen. 
Voorzichtig, niet gooien of smijten. En niet 
omvallen met fiets! 
 
Ik dacht er pas aan toen ik alweer op m’n kamer 
naar het journaal zat te kijken. Code rood  
had een groot deel van de dag gegolden voor het 
hele land. Ik vond het spannend fietsen. En ach 
ja, dat was aardig van die mevrouw met dat 
Slavische accent. Wat zou het zijn? Nog even 
naar buiten om het uit mijn fietstas te halen, 
want ik was toch wel nieuwsgierig. Voorzichtig 
pakte ik het uit. Wat denk je? Een baboesjka, 
zo’n poppetje in de vorm van een traditioneel 
gekleed Russisch grootmoedertje. Ik wist dat 
onder de rokken nog een hele familie moest 
zitten. Jawel, een mamma, een meisje, een 
jongetje, een ingebakerd baby’tje. Mooi 
uitgevoerd met een gouden randje. De hele 
baboesjka-familie heeft nu een ereplaats op de 
plank boven m’n bureau in Nijmegen.   
 
Julia 
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Fietsersbond afdeling Ede 

Jaarverslag 2020 
 

 

2020 stond in het teken van corona. Velen 

ontdekten de fiets als middel om toch naar 

buiten te kunnen, te ontspannen, en… afstand 

te houden. Wat in het water viel was de 

geplande fietstocht met onze leden. Een 

gelegenheid waar we onderweg wat konden 

eten, en eventueel kort vergaderen, zat er niet 

in. Wie weet doet zich 2021 een mogelijkheid 

voor. De beperkingen verhinderden vaak het 

samen vergaderen of het fysiek overleg met 

de gemeente. Toch heeft veel door kunnen 

gaan omdat we elkaar konden ontmoeten via 

onze beeldschermen. De gemeente ging ertoe 

over hun projecten en presentaties digitaal te 

presenteren, wat soms zelfs een verbetering 

betekende. 

 

Doorfietsroutes en obstakels 

 
Ook dit jaar vroegen de doorfietsroutes de 

nodige aandacht. De route van Ede naar 

Wageningen heeft de Stationsweg als 

onderdeel. In drie bijeenkomsten werden de 

wensen voor de herinrichting voorbereid. De 

Stationsweg zal een fietsstraat worden 

waarop van Keetmolen tot Telefoonweg de 

auto te gast is en er niet harder gereden mag 

worden dan 30 km/uur. Voor de hele 

doorfietsroute (officieel Snelle fietsroute 

geheten) van Telefoonweg in Ede tot 

Mansholtlaan in Wageningen is in april de 

samenwerkingsovereenkomst getekend 

tussen gemeente Ede, gemeente Wageningen, 

provincie Gelderland en de landelijke 

Fietsersbond. 13 miljoen euro staat er in dit 

contract. 

 

Van de doorfietsroute naar Veenendaal kwam 

het gedeelte van station Ede-Wageningen tot 

en met de Verlengde Blokkenweg gereed. 

Daarnaast werd er in 2020 voortgang geboekt 

in de westelijke Veldhuizen-Rietkampenroute 

en de route van Soma-tunnel naar Stadspoort. 

 

Twee keer is er in 2020 een oproep naar onze 

leden gegaan. De eerste was voor een extra 

schouw waarbij wij nog kleinschalige obstakels 

of hiaten in ons fietsnetwerk konden melden. 

Dit leverde een vijftiental meldingen op. 

Via een medewerker bij de provincie konden 

we vijf leden voorzien van een snuffelkastje op 

het stuur waarmee gedurende fietsritten het 

fijnstofgehalte van de lucht kan worden 

gemeten. Het schijnt dat de gemeente met 

meetkastjes verder gaat, maar duidelijke 

plannen ontbreken nog. 

 

Voor de verkeersexamens voor de 

basisscholen deden we dit jaar geen oproep 

omdat de examens niet konden doorgaan. 

Evenmin was er een fietsinformatiedag voor 

ouderen. 

 

Parklaan 

 
Vanaf de Albertstunnel is nu een klein 

gedeelte aangelegd, namelijk het kruispunt 

met de Klinkenbergerweg en de Largas-

rotonde die toegang moet geven naar het 

World Food Center (WFC) gebied. Het 

bijzondere van een Largas-rotonde (LAngzaam 

Rijden GAat Sneller) is dat deze langwerpig is 

waarbij binnen de rotonde opstelruimte is 

voor twee linksaf slaande auto’s. Het is de 

eerste van dit type in Ede. Er komen er nog 
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drie in het noordelijk deel van de Parklaan dat 

Generaal Hackettlaan zal gaan heten. 

Aan de oostkant van de Hackettlaan zou een 

fietspad van 2,75 meter breed komen maar 

het is uiteindelijk 2,50 meter geworden. Ons 

protest achteraf werd met een omzeilend 

antwoord beloond. Op verschillende plaatsen 

ontbreken de fietspaden aan de zuidoostelijke 

zijde van de Hackettlaan. In december hebben 

wij het college erop gewezen dat de huidige 

plannen afwijken van wat in het bestemmings-

plan uit 2016 is vastgelegd. Daarenboven zijn 

wij onaangenaam verrast omdat aan de 

noordkant de fietsroute is gepland over een 

50 km/uur-weg met (niet vrijliggende) 

fietsstroken. 

 

Belangrijke fietsstraten 

 
Gelukkig konden er ook successen gevierd 

worden. Inmiddels is de vierde fietsstraat in 

Ede gereedgekomen, namelijk de oostelijke 

parallelweg van de Keesomstraat tussen de 

Keesomtunnel en Albert Heijn XL. Voor een 

fietsstraat aan de andere kant van de 

Keesomstraat zijn inmiddels de tekeningen 

gereed en de eerste werkzaamheden 

begonnen. Deze westelijke fietsstraat, waar 

veilig in beide richtingen gefietst kan worden, 

is een oude wens van de Fietsersbond.  

 

De Fietsersbond was samen met 

Samenwerkende Milieuwerkgroepen Ede 

(SME) betrokken bij de discussie over de 

routes rond het winkelcentrum Bellestein 

waar het naastgelegen gezondheidscentrum 

vernieuwd gaat worden. Er komt een nieuwe 

bevoorradingstoegang vanaf de Kastelenlaan 

voor de achterkant van de winkelgebouwen. 

We hebben gepleit voor een veilige passage 

van het oostelijke fietspad langs de 

Kastelenlaan.  

In 2019 zijn op de Tooroplaan de 

fietsoversteken verbeterd en de fietsstroken, 

waar dat kon, op gelijke hoogte gebracht met 

de voetpaden. Tevens zijn bij twee kruisingen 

middengeleiders aangebracht, waardoor 

fietsers veiliger kunnen oversteken. De 

afwerking van de straataansluitingen liet 

aanvankelijk te wensen over, maar is begin 

2020 bevredigend opgelost. 

De aanpassing van de Telefoonweg was, en is 

nog, voor ons een punt van discussie. 

Weliswaar zal de snelheid op deze weg 

worden teruggebracht naar 30 km/uur, maar 

de menging van auto- en fietsverkeer baart 

ons zorgen. Bij de gemeente hebben we erop 

aangedrongen dat de veiligheidsaudit die dit 

jaar is gehouden, een jaar na gereedkomen 

wordt herhaald. De gemeente heeft dit 

toegezegd. 

 

Bezuinigingen 

 
Wat zwaar tegenviel was de aanbieding van 

de programmabegroting door B & W aan de 

gemeenteraad in oktober. Tot onze schrik 

bleek dat van het Fietsplan 8,7 miljoen euro 

via een bezuiniging is weggestreept. Het is een 

zwaar punt voor discussie het komend jaar en 

we zullen proberen de schade hierdoor zo 

gering mogelijk te houden. 

 

Van landelijk tot plaatselijk 

 
Wij hebben meegedaan aan de digitaal 

gevoerde Ledenraad van onze landelijke 

Fietsersbond. Er zijn plannen om de 

verenigingsactiviteiten te verbreden zodat er 

meer ruimte komt voor bestaande en nieuwe 

werkgroepen en voor nieuwe leden van de 

“fietsfamilie” (bijvoorbeeld driewielfietsers, 

ligfietsers, fietskoeriers, speed-pedelecs). 

 

In september werd door de Tweede Kamer 

een motie aangenomen waarin wordt 

aangedrongen in zoveel mogelijk straten 

binnen de bebouwde kom de maximale 
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snelheid naar 30 km/uur te brengen. In de 

gemeente Ede letten wij er ook op dat dit op 

zoveel mogelijk wegen zonder vrijliggend 

fietspad het geval is. Wij hebben het 

standpunt dat een 50 km/uur-weg met 

fietsstroken niet meer kan. Op zo’n weg moet 

de snelheid worden teruggebracht naar 30 

km/uur.  

 

In aansluiting op de door de landelijke 

Fietsersbond uitgebrachte Fietsvisie 2040 zijn 

wij voor de gemeente Ede gaan nadenken hoe 

fietsnetwerken er voor alle soorten 

fietsgebruikers zouden moeten uitzien. Hierbij 

worden drie netwerken onderscheiden: voor 

vaardige fietsers, voor gebruikers van zware 

en snelle fietsen, en voor minder vaardige 

fietsers zoals kinderen en ouderen. Dit 3NW-

concept wordt in 2021 aan de gemeente 

voorgelegd. 

 

Inrichting nieuwe woonwijken 
Tenslotte bleven we er ook in 2020 op 

aandringen dat bij de inrichting van nieuwe 

woonwijken de aanleg van fietsvoorzieningen 

het eerste uitgangspunt wordt, evenals de 

fietsverbindingen tussen de wijken. Helaas 

moet men daar in de gemeente Ede nog aan 

wennen. 

Om druk op de gemeente uit te kunnen blijven 

oefenen, maar zeker ook om aan alle 

verzoeken te kunnen voldoen, zou de 

kerngroep van de afdeling Ede van de 

Fietsersbond versterking verwelkomen.  

Afsluitend kan worden gezegd dat er ondanks 

de allesoverheersende pandemie veel gebeurt 

en gebeurde voor de fiets, en dat wij ook in 

2020 een goede samenwerking hebben 

ervaren, zowel onderling als met de 

gemeente. Daarnaast hopen we natuurlijk de 

vragen en belangen van onze achterban naar 

tevredenheid beantwoord en behartigd te 

hebben.  

 

 

LL 

 

 
Fietsstraat parallel aan Galvanistraat 
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Financiële verantwoording 

 
 
 

Financieel overzicht 2020 
 
 
 

 
Inkomsten  Uitgaven 
  
Beginsaldo (uit 2019)     384,37 Secretariaat en reiskosten          0,00 
Landelijke afdracht   1134,00*) Jaarvergadering        0,00 
       Afdelingsblad     722,75 
       Saldo 2019     384,37 
       Saldo 2020     411,25 

______      ______ 
 
Totaal inkomsten             1518,37 Totaal uitgaven  1518,37 
 
 
Het saldo 2019 blijft staan voor fietstocht met leden. 
Het saldo 2020 gaat naar landelijk bureau Fietsersbond 
 
_____________________ 
 
*) op grond van 265 leden 

 
 

 Begroting 2021 
 
 
Inkomsten      Uitgaven 
 
Beginsaldo       385,00 Secretariaat, admin., reisk.   150,00 
Landelijke afdracht   1130,00*) Vergaderingen     100,00 
          Afdelingsblad         700,00 
        Ledenbinding en werving   500,00 
       Overig        65,00 
     ______     ______ 
 
Totaal inkomsten   1515,00 Totaal uitgaven  1515,00 
 
 
 
De post ledenbinding en werving is hoger dan andere jaren vanwege de geplande 
fietstocht met leden. Deze is in 2020 afgelast, maar het bedrag blijft staan tot de 
gelegenheid zich weer voordoet. 
 
____________________ 
 
*)op grond van 264 leden  





 8 

 

Ledenraad Fietsersbond 

De tijden veranderen… 
 
 
 
De tijden veranderen, zo bleek ook op de 
halfjaarlijkse Ledenraad van de Fietsersbond 
die op 6 februari 2021 plaatsvond. Het meest 
in het oog springend was natuurlijk, in deze 
coronatijd, de digitale vorm. Terwijl de 
aanwezige leden thuis achter het scherm 
zaten, voerden in een kleine studio in Zwolle 
bestuursleden en directeur de deelnemers 
door de agenda. De ‘chat’-functie diende voor 
het stellen van vragen en de ‘poll’ bood de 
mogelijkheid tot stemmen waar dat moest 
gebeuren. Het was de tweede digitale 
Ledenraad en inmiddels zeer professioneel 
opgezet. 
 
De organisatiestructuur van de Fietsersbond 
gaat ook veranderen. In de huidige Ledenraad, 
het hoogste orgaan van de Fietsersbond, 
vertegenwoordigen de bestuursleden de 
plaatselijke afdelingen. Maar er zijn ook 
andere vrijwilligers actief, bijvoorbeeld in 
diverse werkgroepen. In de toekomstige 
Fietsraad zullen alle vrijwilligers direct hun 
menig kunnen geven. Tegelijkertijd wordt die 
Fietsraad waarschijnlijk kleiner dan de 
Ledenraad nu.  
 
Een commissie gaat het plan verder 
uitwerken. De precieze opdracht aan de 
commissie wordt op 19 juni voorgelegd aan de 
Ledenraad. Als het gaat zoals waar men nu op 
aanstuurt, zal de Ledenraad ophouden te 
bestaan en dus vervangen worden door de 
Fietsraad. Tegelijkertijd wordt de grote rol van 
het landelijk bureau en van de directeur 
geformaliseerd. Hierdoor zal de Fietsersbond 
slagvaardiger kunnen optreden richting 
maatschappij en overheden.  
 

Ook bij de overheden verandert er het nodige. 
Het huidige infrastructuurfonds (MIRT 
genaamd) wordt een Mobiliteitsfonds, waarin 
meer dan tot nu toe, plaats zal zijn voor 
fietsbeleid. Als voorbereiding daarop hebben 
de landelijke en de regionale overheden 
afgesproken om een “Nationaal 
Toekomstbeeld Fiets” op te stellen in 2021.  
 
Er bestaat al enige jaren een 
samenwerkingsverband onder de naam “Tour 
de Force”. Aan dit samenwerkingsverband 
nemen overheden deel, maar ook diverse 
maatschappelijke organisaties waaronder de 
Fietsersbond. In 2021 is onze bijdrage aan het 
“Nationaal Toekomstbeeld Fiets”, voor een 
groot deel via “Tour de Force”, een belangrijk 
speerpunt. 
 
De ledenraad werd gevolgd, na de lunch 
(eigen broodjes thuis!) door twee digitale 
workshops. De eerste ging over fietsen en 
gezondheid. Fietsen is een medicijn voor vele 
kwalen, zonder bijwerkingen en niet 
gepatenteerd. De tweede workshop ging over 
het afdelingswerk op provinciaal en 
gemeentelijk niveau. Naast het aloude 
vergaderen komt er steeds meer aandacht 
voor fietscafés, festivals, fietstochten, sociale 
media, enquêtes. Uw kerngroep in Ede voelt 
zich aangesproken… 
 
En, tot slot, nog een digitale stap vooruit: dit 
voorjaar wordt de vernieuwde routeplanner 
app gelanceerd. De app zal meer dan tot nu 
toe ook geschikt zijn als navigatie-app. 
 
 
Ello Weits 
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Opnieuw op de fiets naar Volkel 
 
 
 
Ik weet niet of het uit nostalgie was of dat 
hernieuwde verontwaardiging mijn 
drijfveer was om op vrijdag 22 januari 
vroeg in de ochtend met mijn fiets op de 
trein te stappen naar Nijmegen en verder 
het boemeltje naar Boxmeer. Ik had 
uitgeknobbeld dat het vandaar nog wel 
aardige route was om naar Volkel te 
fietsen, beter dan vanaf Oss. Hoewel 
aardig? In januari? Maximumtemperatuur 
7 graden, matige westenwind, volgens de 
Volkskrant.   
 
Maar goed, vanaf Venray ging ik fietsen 
naar de vliegbasis Volkel. Pal naar het 
westen, zoveel mogelijk langs de groene 
strook die als restant van een vroegere 
spoorlijn naar Duitsland door het 
Brabantse landschap loopt. Halverwege, 
vanaf Mill kun je dat tracé, tot 2008 nog in 
gebruik voor goederentransport, wel heel 
makkelijk volgen. Als langs een lineaal 
loopt er over het vroegere tracé van de 
spoorbaan een wandelpad van tien 
kilometer richting Uden. Dat heb ik als een 
toerist voor zover mogelijk gevolgd.  Zo 
kwam ik in het gehucht Zeeland terecht. 
Hier tref je nog steeds de bakstenen 
restanten aan van de losperrons. Vanaf dit 
strategische punt werd in de oorlog 
Fliegerhorst Volkel bevoorraad. Inderdaad, 
de Duitsers staan aan de wieg van deze 
vliegbasis. De Amerikanen hebben deze 
locatie in het kader van de koude oorlog 
bijna stilzwijgend overgenomen om er 
kernwapens op te slaan.  
 
Het is een publiek geheim dat er nog 
steeds Amerikaanse kernwapens liggen 
opgeslagen op de vliegbasis. Het betreft 
atoomkoppen die onder straaljagers (F-
16’s) kunnen worden bevestigd. Hoewel 
Navo-bondgenoot, heeft Nederland 

hoegenaamd geen zeggenschap over het 
gebruik van die wapens. Gezegd moet 
worden dat onze vroegere premier 
Lubbers en minister Van Agt dit hebben 
toegegeven. Voor de rest doet men er – 
nog steeds – het zwijgen toe.  
 
Ik moet zeggen: ik was niet de enige om 
daar bij het toegangshek te demonstreren, 
maar de massaliteit van vroegere 
demonstraties die ik me herinner uit mijn 
jonge jaren was ver te zoeken. Vanuit de 
grote steden kwamen in de jaren zeventig 
drommen fietsers naar Volkel om te 
demonstreren tegen de opslag van 
kernwapens. Nu waren er enkele 
tientallen demonstranten, vooral van de 
vredesorganisatie Pax, die met een bus 
waren gekomen. Iemand las passages voor 
uit het verdrag voor het verbod van 
kernwapens van de Verenigde Naties. In 
oktober vorig jaar werd het verdrag 
bekrachtigd met de ondertekening door 
het vijftigste land. Nederland doet niet 
mee, net als de Verenigde Staten, Rusland 
en China. De landen die het verdrag wel 
ondertekend hebben, spraken daarmee af 
het gebruik, de ontwikkeling en de opslag 
van kernwapens te verbieden. Rond het 
terrein plaatsten de actievoerders borden 
met daarop waarschuwingen dat 
kernwapens vanaf nu illegaal zijn. 
 
Ik hoorde van enkele jeugdige deelnemers 
dat er op 26 september vorig jaar een 
grotere demonstratie was. Toen waren er 
tenten opgeslagen vooral ook voor fietsers 
uit Duitsland, die daar bij een soortgelijke 
basis ook al tegen de opslag van 
kernwapens hadden geprotesteerd. 
Opmerkelijk, het verzet kwam vooral van 
studenten geneeskunde. Ook nu waren er 
artsen in opleiding onder de 
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demonstranten. Volgens mijn zegslieden 
liggen er op Volkel nog een twintigtal B61 
verouderde Amerikaanse zogenaamde 
vrije-val-bommen opgeslagen, die 
binnenkort door nieuwe worden 
vervangen. Die nieuwe wapens zijn veel 
efficiënter, nog vernietigender. Vorig jaar 
traden de Nuke Girls op (zegt me niets) en 
hield Tweede Kamerlid Sadet Karabulut 
een toespraak, aldus mijn 
gesprekspartners. 
 
Dat deed me denken aan die keer in de 
jaren zeventig, toen het Kamerlid Marcus 
Bakker een vlammend betoog hield. Mijn 
gesprekspartners vonden het interessant 
te horen dat ik een veteraan was die weer 
eens op de plaats des onheils was komen 
kijken. Ja, toen sjouwde ik nog met 
spandoeken. Ik heb ook wel een bord met 

een schietschijf erop meegenomen. In het 
midden Volkel maar alle grote steden in 
Nederland en België eromheen. Want liep 
je niet tijdens een eventuele oorlog veel 
meer gevaar als je een basis voor de 
opslag van nucleaire wapens op je 
grondgebied had? Reken maar dat een 
eventuele vijand daar als eerste mee zou 
willen afrekenen. 
 
Het personeel op de vliegbasis was deze 
keer best aardig voor de demonstranten. 
Ze verschaften in ruime mate bekertjes 
koffie. Zoals gezegd, het was guur 
januariweer en die koffie kwam ons goed 
van pas. 
 
 
Klaas Hoekstra 
 

 
 
 

 
 

Julia’s fietsvrienden 
 
 
Mijn vrienden, da’s niet niets, 
komen allen op de fiets. 
Daar komt als eerste Pietje Pelle, 
als van ouds op zijn Gazelle. 
En is daar ook niet Georgina, 
hip op haar Cortina? 
Saskia heeft een sterk geloof 
in haar eigen merk Van Moof. 
Wouter doet aan yoga, 

komt aanracen op z’n Koga. 
Marja berijdt – heel uniek – 
een rijwiel van de Fietsfabriek. 
Sarina reed scooter in Djakarta, 
Hier rijdt ze op een Sparta. 
Auto-Guus was ooit mijn vijand, 
nu fietst hij op een Giant. 
En die verwaande Nella  
rijdt elektrisch op een Stella. 

 
 
 

Fijn dat jullie allemaal gekomen zijn 
al is ‘t helaas nog steeds geen fietsfestijn. 
Houd je aan die anderhalve meter 
Da’s voor een ieder echt veel beter. 

 
 
    Julia  
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Zware fiets met vliegwieleffect? 

Fietsen in de jaren vijftig 

 

Je kunt niet zeggen dat er nog nooit zoveel 

gefietst wordt als tegenwoordig. Zeker niet in 

Ede.  Er worden momenteel veel fietsen 

verkocht, al dan niet elektrisch, maar die 

worden niet doorlopend gebruikt. Mensen 

maken vandaag de dag afwisselend gebruik 

van auto en fiets. Je krijgt de indruk dat we in 

Ede meer in de auto dan op de fiets rijden.  

Dat was vroeger anders.  Je fiets was je alles. 

Ik herinner me toen ik eind jaren vijftig voor 

het eerst in Ede kwam, de enorme aantallen 

fietsers die om vijf uur alleen al vanaf de Enka 

luid bellend aan kwamen stormen. Een 

verkeersagent moest met zo’n ouderwets 

uitklapbaar stopbord het verkeer regelen op 

de toenmalige kruising 

Stationsweg/Bennekomseweg. Je had daar 

nog de spoorbomen en als die opengingen, 

was de verkeerschaos compleet.   

In de jaren vijftig fietste iedereen. Auto’s had 

je wel maar in geringe aantallen. Je had geen 

Fietsersbond die voor de fietsers opkwam, je 

had de ANWB die slechts het toerisme 

bevorderde. Fietspaden waren er nog 

nauwelijks. Je fietste gewoon op de weg.  Als 

je op vakantie ging, nam je niet de auto of het 

vliegtuig naar een of ander ver land, maar ging 

je met de bus naar de watervallen van Coo of 

naar de Eifel. Dikwijls ging je op de fiets naar 

je vakantiebestemming. Drommen mensen 

fietsten vanuit Rotterdam, waar ik destijds 

woonde, naar de Veluwe of Zuid-Limburg. In 

die tijd deed ook de brommer zijn intrede als 

fiets met hulpmotor. Daar werden ook lange 

tochten op gemaakt. 

Toen ik begin jaren vijftig mijn eerste fiets 

kreeg omdat de middelbare school waar ik 

naar toe moest nogal ver van huis was, was ik 

trots en gelukkig. Mijn vader had een Arend 

op de kop getikt, een nogal degelijke zwarte 

herenfiets die te groot voor me was. Maar hij 

bevestigde met ijzerdraad grote blokken hout 

rond de trappers, zodat ik er toch op kon 

fietsen. Fietsen van andere kinderen hadden 

ook die blokken want echte kinderfietsen had 

je nauwelijks. Een van de eerste langere 

tochten die ik me herinner was naar zee. Voor 

Rotterdammers was de zee ofwel Hoek van 

Holland dan wel Oostvoorne. De rechter 

Maasoever was georiënteerd op de Hoek, de 

linker Maasoever op Oostvoorne. Wij 

woonden in Zuid, dus fietsten we naar 

Oostvoorne.  Je kon ook het stoomtrammetje 

nemen dat vanuit Rotterdam de eilanden 

bediende en dat destijds als een groot gevaar 

voor de verkeersveiligheid werd gezien 

vanwege de lange remweg. Maar de meeste 

mensen gingen op de fiets. Broodjes en een 

thermosfles koffie mee. 

Op de Groenekruisweg die langs Pernis, Rhoon 

en Hoogvliet leidde, waren drommen fietsers 

onderweg. Allemaal fietsers en soms ook al 

brommers. Vaders, moeders, kinderen 

achterop, soms op eigen fietsen. Allemaal op 

ongeveer dezelfde snelheid.  En allemaal 

achter elkaar de smalle brug over de Oude 

Maas over, waar ook het stoomtreintje 

overheen moest. Langs Spijkenisse, Geervliet, 

Heenvliet en Den Briel naar Oostvoorne of het 

wat verderop gelegen Rockanje. 

Was je in eindelijk bij het strand dan had je 

een kleine drie uur gefietst (inclusief 

rustpauzes) en ruim veertig kilometer 

afgelegd. Maar dan lag daar het breedste 

strand van Nederland voor je. Als kind ging je 

meteen lekker de zee in. Je vergat je moeheid, 

ging dijken en kastelen maken bij opkomend 

water, havens graven. Je had jongens die een 

krab wisten te vangen en daarmee de meisjes 

de stuipen op het lijf joegen. Vaders hadden 

het zich gemakkelijk gemaakt en lagen in een 
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kuil op het strand de krant te lezen en te 

roken. Moeders lagen te zonnen of lazen de 

Libelle of Margriet. Met mijn ouders liep ik na 

een tijdje naar een strandtent waar ze koffie 

en limonade verkochten. Daar kon je dan 

meteen naar de wc. 

Die keer had ik de wc gemeden. Ik vond het te 

vies, daar ging ik niet meer naar toe. We 

hadden een paar uur aan zee doorgebracht, 

maar we moesten nu weer huiswaarts. Het 

was datzelfde eind fietsen terug. Laat 

thuiskomen was er niet bij, je moest weer op 

tijd naar bed. Het was zondag en de volgende 

dag moest je immers weer naar school. De 

terugweg leek langer dan de heenreis. Die 

Arend reed minder comfortabel dan ik 

aanvankelijk had gedacht. Ik zei tegen m’n 

vader dat hij nogal zwaar fietste. ‘Dat is een 

voordeel,’ meende hij. ’Als je eenmaal op gang 

bent, krijg je het vliegwieleffect. Zoals bij je 

stoommachientje, weet je wel? Als dat 

eenmaal op gang is, is het ook niet meer te 

stuiten. Nou, jij gaat als je eenmaal op gang 

bent op je fiets des te makkelijker vooruit.’ Ik 

betwijfelde of zijn bewering juist was. Hij zei 

maar wat om me op te beuren.  

Maar ik had nog een ander probleem: ik 

moest nodig plassen en eigenlijk ook drukken. 

‘Ach, zei mijn moeder, waarom heb je dat niet 

in die strandtent gedaan?’ ‘Nee, dat was zo 

vies…’  ‘Nou, ga dan maar ergens in een bosje 

je behoefte doen,’ zei ze. ‘Neem je maar een 

stukje krant mee.’ Maar we reden op dat 

moment ergens langs lintbebouwing. ’Hier is 

misschien wel een café,’ veronderstelde vader 

tegen beter weten in. Dat was er niet, aan de 

overkant wel een winkel waar ze zuivel-

producten verkochten. Voor de etalage was 

een witlinnen doek gespannen.  Tja, zondag. 

Mijn vader stak al de weg over naar de 

overkant. Mijn moeder en ik stopten. Wat 

gaat hij nou doen?  Voor het hek van de aan 

de melkwinkel grenzende tuin stond hij weldra 

te praten met een man en een vrouw, die daar 

in ligstoelen van hun zondagsrust zaten te 

genieten. Mijn moeder en ik staken nu ook 

over tussen de drommen fietsers door.  

‘Prachtige kippen heeft u,’ zei vader. 

‘Barnevelders. Leggen grote eieren.’ De 

melkboer werkte zich uit z’n ligstoel, en zei: 

‘Zo meneer heeft er verstand van.’  ‘Nou ja,’ 

zei vader, ‘ik heb jarenlang in ochtendvoer en 

zaden gezeten, dan weet je wel wat die 

hoenders nodig hebben.’ Even later hadden ze 

het over schurft bij kippen, waar mijn vader 

ook raad mee wist. We stonden al gauw 

binnen het hek en kregen een keukenstoel 

aangeboden. ‘À propos,’ zei vader, ‘kan mijn 

zoontje hier even naar de wc?’  Dat mocht. En 

toen ik terugkwam had de vrouw van de 

melkboer voor thee voor mijn ouders gezorgd 

en vulde ze een beker karnemelk. ‘Lekker voor 

de dorst, zeker met dat warme weer,’ zei ze. 

‘Wat ben ik u schuldig,’ vroeg mijn vader toen 

we afscheid namen van die aardige mensen. 

Maar de melkboer weerde af: ‘Niets, een 

vriendendienst.  Ik doe ik op zondag geen 

zaken, begrijpt u?’ Mijn vader begreep het. 

Tegen de pui van het winkeltje stonden onze 

fietsen.  Maar voordat hij op z’n fiets stapte, 

tastte vader in z’n colbert (mannen droegen in 

die tijd nog echte pakken, ook in hun vrije tijd) 

haalde er een visitekaartje met envelopje uit 

en stopte er een biljet van twee gulden vijftig 

bij. De envelop schoof hij in de brievenbus van 

de winkeldeur.  ‘Dat vinden ze maandag,’ zei 

hij. Vrolijk fietsten we verder naar huis, in 

colonne met de andere fietsers. Ik was van 

mijn last en ook nog van m’n dorst verlost. 

Gek, het leek wel of mijn vader gelijk had met 

zijn bewering over dat vliegwieleffect. Was je 

eenmaal op gang dan fietste je veel lichter.  

Dieudonné 
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Oproep aan de politiek 

Prioriteit voor fietsen en lopen 
 
 
De verkiezingen zijn pas achter de rug. Maar 
de Fietsersbond, Rover, Natuur en Milieu, 
Milieudefensie en nog enkele organisaties 
hebben in een gemeenschappelijke verklaring 
alvast een beroep gedaan aan de politici die 
een nieuw regeringsbeleid moeten vaststellen 
voor een andere aanpak bij het inrichten van 
nieuwe woongebieden. Een nieuwe regering 
die kiest voor een leefbare woon- en 
werkomgeving, kiest ervoor om de mens 
centraal te stellen en geeft voorrang aan 
duurzame, actieve en gezonde mobiliteit. 
Hieronder een samenvatting. 
 
De komende jaren worden miljarden 
geïnvesteerd in woningbouw. Als een nieuw 
kabinet de woningbouwopgave integraal 
benadert, is het mogelijk de bereikbaarheid 
van voorzieningen te vergroten zonder 
onnodige groei van verkeer en infrastructuur. 
Met een goed ruimtelijk ontwerp en slimme 
locatiekeuzes leggen we de basis voor een 
gezonde stad, wijk, dorp van de toekomst. 
 

Groener en gezonder 
 
De coronacrisis heeft veel mensen laten 
ervaren hoe fijn en belangrijk het is om actief 
te kunnen bewegen in de buitenruimte en dat 
we best met minder verkeer uit kunnen. Zeker 
in het begin van de crisis waren plotseling 
minder auto’s op de weg en was de lucht 
schoner. Wandelen en fietsen zijn populairder 
dan ooit, zeker nu we door de lockdown 
nauwelijks meer georganiseerd kunnen 
sporten. Echter, in veel woonwijken is het nu 
nog onaantrekkelijk om de straat op te gaan 
doordat auto’s overheersen. De publieke 
ruime moet anders worden ingericht. Het 
moet groener en gezonder. En dat betekent 
meer ruimte voor de fietser, de wandelaar en 
het openbaar vervoer. Dat kan ook, mits er in 
de komende regeerperiode een aantal 
radicaal andere keuzes worden gemaakt.  

Allereerst is het van groot belang dat de 
nieuwe coalitie bij het sturen op het 
benodigde aantal woningen, regionale 
mobiliteit en bereikbaarheid scherp op het 
netvlies heeft. Woningbouw en infrastructuur 
zijn nu nog te veel losstaande besluitvormings-
trajecten. Uitgangspunt moet zijn dat burgers 
alle basisvoorzieningen gemakkelijk te voet, 
met de fiets of met het OV kunnen bereiken. 
Zo wordt de leefomgeving niet alleen 
gezonder maar ook toegankelijker en socialer 
voor iedereen. Dat is échte duurzame 
bereikbaarheid. 
 

Ontwerp eerst fiets- en looproutes 
 
Een tweede belangrijke keuze is het omkeren 
van de volgorde bij het ontwerpen van nieuwe 
woonwijken. Begin met veilige, toegankelijke 
fiets- en looproutes die door meer groen en 
goede luchtkwaliteit bovendien prettig zijn, 
afwisseling bieden en logisch aansluiten op 
het OV-netwerk. Begin niet met autostraten 
en -parkeerplaatsen. Dat lijkt logisch, en 
gelukkig zien we steeds vaker voorbeelden 
waarin dit principe wordt gehanteerd. Toch 
zet deze verandering alleen door als ze wordt 
ondersteund met investeringen vanuit het ov. 
Een nieuwe minister van Ruimtelijke Ordening 
zou daarom bij woningbouwafspraken kunnen 
kiezen voor het autoluw inrichten van wijken, 
met mobiliteitshubs aan de rand van de wijk. 
 
Laten we kiezen voor steden met groene 
vitale binnensteden en bereikbare wijken en 
dorpen, waar lopen en fietsen vooropstaan. 
Steden, wijken en dorpen met een goede OV-
bereikbaarheid en voorzieningen, met 
nabijheid van wonen en werken, met schone 
lucht en met meer groen binnen de stad en 
daaromheen. 

 
Esther van Garderen, directeur 
Fietsersbond 

 




