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Beste leden van de Fietsersbond afdeling Ede,  

 

Op zaterdag 29 mei organiseert de kerngroep van de afdeling Ede een fietstocht met leden. Deze tocht is onderdeel van de jaarlijkse ledenvergadering op 7 

mei. Vanwege de covid-19 pandemie wordt deze vergadering digitaal gehouden. Omdat we persoonlijk contact toch belangrijk vinden, hebben we besloten 

een deel van de ledenvergadering in de buitenlucht te houden. Bovendien geeft dat de gelegenheid een aantal successen en punten die nog op onze 

wensenlijst staan, met eigen ogen te zien.  

 

Vanzelfsprekend is het ook mogelijk om tijdens de fietstocht in gesprek te gaan met de leden van de kerngroep. De tocht gaat door bij minimaal 10 

aanmeldingen. Opgeven kan bij ondergetekende. Alle leden en andere geïnteresseerden zijn welkom. De tocht gaat niet door bij slechte 

weersomstandigheden en vanzelfsprekend houden we de ontwikkelingen rond covid-19 in de gaten. Maar ook als de tocht wel doorgaat, nemen we covid-

19 maatregelen als afstand houden in acht.  

 

Vanwege verschillende wegwerkzaamheden in Ede is de route enigszins aangepast ten opzichte van het kaartje op de vorige bladzijde, maar ze is zeker niet 

langer of zwaarder geworden. Tijdens de tocht geven de leden van de kerngroep uitleg over bepaalde ontwikkelingen. Om te voorkomen dat we te vaak stil 

staan, volgt hierna een routebeschrijving met alvast een aantal van onze standpunten en suggesties. De route is geschikt voor alle soorten fietsen.  

 

Het vertrek staat gepland voor 14.00 uur vanaf het Museumplein in Ede. Om 15.00 uur hopen we aan te komen bij de muziekstand op het van Slootenplein 

in Bennekom, waar leden uit Bennekom kunnen aanhaken en waar tevens aandacht aan de inwendige mens besteed zal worden. Onderstaande 

routebeschrijving is dus ook handig voor de terugtocht van hen die hier pas aanhaken. En om 16.00 uur zijn we weer terug in het centrum van Ede. 

 

De routebeschrijving kan geprint of digitaal gebruikt worden. De kleuren in de routebeschrijving dienen als volgt geïnterpreteerd te worden:  

Groen: successen, verbeteringen 

Rood: nog op de wensenlijst 

 

Namens de kerngroep hoop ik op 29 mei met velen van jullie een leuke fietstocht te kunnen maken! Aanmelden kan tot en met 23 mei.  

 

Leo Langeveld 

Tel. 0318-614.504 

E-mail adres: lpmlangeveld@12move.nl 

  



FIETSERSBOND EDE, FIETSTOCHT MET LEDEN, 29 MEI 2021 

Nr. Aanwijzing Opmerking Vergelijkbare situatie buiten route 

1.  Verzamelen 13.45 uur op Museumplein. 
Vertrek: 14 uur over De Halte.  

Over De Halte mag nu gefietst worden. 
Fietspomp!  

Achterdoelen 

2.  Spoor over, linksaf (LA) Toermalijnpad in Telefoonweg wordt fietsvriendelijker Veel straten worden 30 km/u straten 

3.  Schaapsweg en spoor oversteken, rechtsaf (RA) 
Noordelijke Spoorstraat in 

Knelpunt spooroversteek maar ook: paaltjes 
weg 

Feitelijk alle spooroversteken langs de 
Valleilijn in de kern Ede  

4.  Bij Larixlaan RA, spoor weer oversteken   

5.  LA Beatrixlaan, rechts aanhouden Prinses 
Margrietlaan 

Verlengde Maanderweg is afgesloten. Wordt 
helaas geen fietsstraat 

 

6.  Einde LA Kerkweg, RA SOMA-tunnel in   

7.  RA Huygensstraat Aanrijroute SOMA-tunnel nog onduidelijk Fietsroute door Veldhuizen  

8.  Rechtdoor (RD) Kamerlingh Onnesweg, LA Ir. 
Lelystraat 

  

9.  LA Keesomstraat, oostzijde Fietsstraat aan oostzijde, twee richtingen 
fietsstraat aan westzijde eerder deze maand 
afgerond.  

Op veel fietspaden in Ede is verkeer in beide 
richtingen toegestaan, op andere niet. Kan 
verwarrend zijn, ook voor automobilisten.  

10.  
RA Laan der Verenigde Naties Als de Laan der VN een 30 km/u weg wordt, 

kan het snelfietsverkeer naar de rijbaan en 
wordt het fietspad veiliger (8&80 netwerk!) 

 

11.  Bij vierde rotonde links, bij volgende rotonde 
rechtdoor Statenpad op. 

In Ede zijn veel losse stukjes fietspad. Er is 
geen samenhangende fietsinfrastructuur zoals 
in b.v. Veenendaal wel het geval is. 

Singelpad, Lange Parkpad, Rietkampenpad, 
Kanonnenpad 

12.  Over A12, onderaan RA op Maanderdijk Smalle fietsstroken bij druk sluip- en 
landbouwverkeer. Bovendien schoolroute. 

Meulunterseweg, Edeseweg in Wekerom, 
Dorpsstraat in Harskamp. 

13.  LA Rijnsteeg, einde LA Kraatsweg, RA 
doorsteekje Veendersteeg/Dijkgraaf,  

Leuke route Andere leuke weggetjes in Ede zijn b.v. de 
Zeggelaarsweg en de Oud Reemsterlaan.  



 

14.  LA Krommesteeg. Deze volgen (LA) en via 
Viermorgenweg tot Langesteeg. 

  

15.  LA en bij stoplichten Dreeslaan oversteken, RA 
fietspad langs Dreeslaan tot Kierkamperweg 

  

16.  Kierkamperweg oversteken en LA Nu gevaarlijke wegversmalling bij smalle 
fietsstrook, maar gepland vrijliggend 
tweerichtingenfietspad aan zuidzijde  

 

17.  Bij Commandeursweg LA, RA op Veenderweg.    

18.  Veenderweg volgen tot aan van Slootenplein. 
Geplande aankomst 15.00 uur.  

Deelnemers uit Bennekom kunnen aanhaken. 
Pauze, versnaperingen. 

 

19.  Via Schoolstraat einde RA, LA, RA naar Laarweg   

20.  Einde RA op Vossenweg, einde LA, fietspad tot 
Oostbreukelderweg 

  

21.  Even rechts/links, tunneltje onder de A12 door, 
LA Laarderallee (onverhard) 

Fietsersbond zou hier graag toeristische 
fietsroute zien tussen Bennekom en 
Kazerneterreinen  

Otterlo – De Mossel – Planken Wambuis 

22.  Horalaan oversteken en LA fietspad op.   

23.  Rotonde Bennekomseweg RA.  SFR Wageningen in aanleg  

24.  Parklaan oversteken richting Centrum Fietsvoorzieningen Parklaan en WFC nog 
beneden de maat 

 

25.  Via LA Berkenlaan en RA Stationsweg naar 
Maanderplein.  

Stationsweg wordt fietsstraat  

26.  LA Telefoonweg, RA Maanderweg naar 
Museumplein. Einde tocht rond 16.00 uur. 

Bennekommers kunnen het eerste deel van de 
route fietsen vanaf aanwijzing 1.  

 

 


