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Provincie: N410 naar Odijk in 2013 veiliger voor fietsers 
Het heeft veel inkt, actie en blaren op de tong gekost van de Fietsersbond Houten. In 't Groentje verschenen 'bijna dooderva-
ringen' van fietsers die gebruik maken van de N410 van Houten naar Odijk. Nog dit jaar pakt de Provincie Utrecht de weg aan.  
 
Bestuurslid Jan Krijger van de Fietsersbond Houten: ‘Het is hard 
nodig dat de weg wordt aangepakt. Het onderhoud is slecht, de 
weg is smal en er wordt te hard gereden door autoverkeer. Men 
heeft ooit voor de oplossing van zogenaamde chicanes gekozen, 
maar dat maakt het voor fietsers eigenlijk alleen maar gevaarlijker.  
Auto’s stellen zich op op de fietsstrook  en drukken daarmee fiet-
sers in de berm.’  De provincie gaat nog dit jaar de chicanes vervan-
gen voor drempels en de fietsstrook van rood asfalt voorzien.  
Zie ook het artikel en de video met Jan Krijger: RTV Utrecht en de 
berichten in ‘t Groentje 
 

André Botermans 250ste 
lid Fietsersbond Houten 
Op de Algemene Ledenvergadering 17 januari verwelkomde 
de afdeling Houten André Botermans als 250ste lid. Agnes 
Otten overhandigde hem een welkomstgeschenk. André is 
Herbert Tiemens opgevolgd als Beleidsmedewerker Verkeer 
en Vervoer bij de Gemeente Houten en International Bicycle 
Ambassador bij Dutch Cycling Embassy. André: ‘Wonen is 
Houten is prachtig en ik ben trots om er ook te mogen wer-
ken. De fiets is mijn favoriete vervoermiddel, op de fiets 
voel ik mij helemaal goed. In oktober ben ik lid geworden na 
Houten Fietst! De belangrijkste reden voor mij is een voor-

beeld te stellen om fietsen onder de aandacht te brengen. Ik ben een fervent natuurliefhebber en maak mij be-
roepshalve zorgen over de groei van de wereldbevolking, de automega-steden en de daardoor groeiende milieu-
problemen. Ik zie in de fiets een (nog) grote(re) toekomst in de oplossing van die problemen. Bovenal is fietsen 
heel gezond en heel gezellig en sociaal, en dus gewoon heel leuk om te doen.’ 
 

Algemene Ledenvergadering benoemt nieuw afdelingbestuur FB Houten  
Op de algemene ledenvergadering van 17 januari is het bestuur van de afdeling Houten benoemd. Die benoeming 
is jaarlijks terugkerend ritueel dat is voorgeschreven door de statuten van de landelijke Fietserbond. Dat leverde 
dit jaar een bestuur op met eennieuw gezicht en oude bekenden, waarvan sommigen op nieuwe functies.  
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