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JULIA’S 
 
 

Hoe lang blijft nog de auto? 
 
Wij als fietsers zitten goed. We beseffen het 
misschien niet allemaal, maar de toekomst is 
aan ons. Want In de grotere steden is de auto 
bezig zich onmogelijk te maken.  De binnen-
steden zijn gewoonlijk al ten dele voor de auto 
afgesloten. Als je in het centrum van Utrecht 
wil gaan winkelen, moet je je auto ergens aan 
de rand van de stad bij de Uithof parkeren, en 
dan met de bus verder. Ook elders kan je je 
auto nauwelijks kwijt. Lange rijen auto’s staan 
geparkeerd langs de straten. Geen wonder 
met een, twee of drie auto’s per gezin. Als je 
een plekje vindt moet je soms straten ver 
lopen om eindelijk bij je bestemming te 
komen. Ik zie dat zelfs in een provinciestad als 
Nijmegen. 
 
De auto, wat doen we ermee? Vaak staat hij 
nauwelijks gebruikt langs de kant van de weg. 
Dan is het een sta-in-de-weg die kinderen 
belemmert om op straat te spelen. De auto is 
populair bij de bevolking en dreigt daardoor 
aan zijn succes te gronde te gaan.  Ik zie de 
introductie van elektrische automobielen als 
het laatste redmiddel. Ze gaan door voor 
milieuvriendelijk en schoon. Maar wat kost het 
aan energie en grondstoffen om zo’n ding te 
maken?  Tja, en dan heb ik het nog niet eens 
over de risico’s om met zo’n moloch van 
duizend kilo langs fietsende en spelende 
kinderen te sjezen. Zal ik jullie van de 
Fietsersbond eens wat vertellen? Het duurt 
nog even, maar wie nu zijn of haar rijbewijs 
haalt, behoort bij de laatste generatie 
zelfstandige automobilisten. 
 
Het is eigenlijk vreemd dat je in Ede met de 
auto nog onbelemmerd je gang kunt gaan. Het 
centrum is niet echt afgesloten (afgezien dan 
van Maandereind/Grotestraat en omgeving, 
maar dat is al jaren). In tegenstelling tot wat 
elders gebeurt, gaat het gemeentebestuur hier 
nog steeds door met het aanleggen van 
nieuwe wegen, vaak dwars door de bebouwde 
kom. Buurgemeente Veenendaal heeft er 

tenminste nog kans toe gezien het 
gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk buiten 
de bebouwde kom via rondwegen om te 
leiden. Met als gevolg dat in en tussen de 
wijken ruimte ontstond voor behoorlijke 
fietspaden. Ze zijn daar niet voor niets vor de 
zoveelste keer uitgeroepen tot fietsstad. In Ede 
ging en gaat alle verkeer dwars door de 
wijken. Zie de idioot smalle fietsstroken en te 
smalle verhoogde fietspaden langs veel 
ontsluitingswegen. 
 
De Parklaan, de nieuwste loot aan de boom, 
dreigde aanvankelijk nog als een soort 
vierbaans-Keesomstraat te worden aangelegd. 
Gelukkig hebben de milieuorganisaties daar 
een stokje voor gestoken. De route waar ze nu 
aan werken wordt bescheidener van opzet. Je 
ontkomt niet aan die Parklaan, al was het 
alleen maar voor de ontsluiting van de nieuwe 
Enkawijk en de kazerneterreinen. Want ja, ook 
de mensen daar hebben auto’s. Helaas zijn er 
intussen wel honderden, wat zeg ik, duizenden 
bomen gekapt voor de aanleg van een 
gedeelte dat het kazerneterrein moet 
ontsluiten.  
 
Tja, denk ik dan, konden we de beleidsmakers 
er maar van overtuigen dat de tijd van de 
privéauto voorbij is. Dat we gaan beseffen dat 
het ruimtebeslag van al die auto’s de 
leefbaarheid in gevaar brengt. En – let op – 
dat we een toekomst tegemoet gaan dat 
auto’s niet meer individueel bestuurd worden. 
Dat al die zelfrijdende auto’s via zoiets als de 
tomtom automatisch worden bestuurd, dat ze 
praktisch bumper aan bumper met dezelfde 
snelheid over de wegen zullen worden 
gedirigeerd. Geen snelheidsovertreders, geen 
ongevallen, nergens meer files. Alleen maar 
die stroom auto’s. Die, waar nodig, wordt 
onderbroken door overstekende fietsers en 
voetgangers, want die hebben altijd voorrang.  
 
Het enige wat je als automobilist nog zelf mag 
doen, is je auto op de oprit parkeren. Dat nog 
wel.  Als je hier zo over nadenkt, is het dan nog 
waarschijnlijk dat al die automobilisten van 
vandaag tegen die tijd nog in een auto willen 
rijden? Daar is de lol dan toch allang van af? 
 
Julia 
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Naar drie fietsnetwerken in Ede in 2040? 
Door Ello Weits en Frank Bron 

 

Wellicht heeft u het al gemerkt dat het steeds drukker wordt op de fietspaden. Er komen naast 

‘gewone’ fietsen steeds meer ‘buitengewone’ fietsen (racefietsen, mountainbikes, driewielers, 

vrachtfietsen enz.). Daarnaast moeten we rekening houden met een toenemend gebruik van de 

fietsinfrastructuur door kleine vervoersmiddelen in Nederland die nu nog vrij onbekend zijn hoewel 

ze snel in populariteit toenemen. Voorbeelden daarvan zijn (elektrische) stepjes, hooverboards, 

segways, skates en skateboards. En natuurlijk zijn er al dan niet elektrische rolstoelen. 

 

Als antwoord op deze ontwikkelingen heeft de Landelijke Fietsersbond in de Fietsvisie 2040  

drie fietsnetwerken onderscheiden. Deze drie netwerken zijn (met citaten uit de Fietsvisie 2040): 

 Het 8&80-netwerk. Hierbij ligt de nadruk “op een zo veilig mogelijke fietsroute voor de meest 

kwetsbare fietsers. Deze route is zo veel mogelijk gescheiden van de drukke fietsroutes en 

andere modaliteiten. Dit netwerk dient aan te sluiten op belangrijke locaties voor de gebruikers”. 

Zoals de naam al aangeeft, is dit netwerk met name gericht op veilig (en ontspannen) fietsen 

voor kinderen in de basisschoolleeftijd en ouderen.  

 Het VF-netwerk. Via dit netwerk voor Vaardige Fietsers (een voortzetting van het huidige 

fietsnetwerk) zijn "alle belangrijke locaties bereikbaar, zoals kantoorlocaties, scholen, 

winkelcentra, werkgebieden e.d.”  

 Het SZ-netwerk moet, net als het 8&80-netwerk, nog grotendeels ontwikkeld worden. Het is 

gericht op Snelle forenzen- en Zware vrachtfietsen en sluit aan "op logistieke locaties, zodat 

fietskoeriers via logische routes hun deel van de stadsdistributie kunnen uitvoeren".  

 

Deze insteek van drie fietsnetwerken is uitgewerkt voor onder meer Zwolle en Zeist. De kerngroep in 

Ede heeft voor Ede een eerste uitwerking gemaakt. Op de (digitale) jaarvergadering van 7 mei is deze 

uitwerking gepresenteerd. De uitwerking in tekst en beeld vindt u ook op onze website 

(https://ede.fietsersbond.nl/2021/09/13/naar-drie-fietsnetwerken-in-ede-in-2040/) 

 

   
De Fietsfamilie: naast gewone fietsen steeds meer buitengewone fietsen 

Wat is het probleem? 
Zoals al aangeduid vragen meer en meer diverse fietsen en nieuwe kleine vervoersmiddelen om 

meer ruimte. Hoe groot is deze behoefte? Laten we een aantal ontwikkelingen op een rij zetten: 

 Het gebruiksgemak en de snelheid van fietsen en daarmee de actieradius van fietsers is enorm 

vergroot door de komst van de e-bike en de nog snellere speed-pedelecs. 

https://ede.fietsersbond.nl/2021/09/13/naar-drie-fietsnetwerken-in-ede-in-2040/
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 De Nederlandse bevolking wordt ouder, en ouderen blijven langer doorfietsen, geholpen door 

verbeterde gezondheid maar zeker ook door de populariteit van de al genoemde e-bikes. 

 De snelheidsverschillen tussen gebruikers onderling zijn toegenomen. Ook hier spelen de e-bikes 

een belangrijke rol. 

 Fietsen zijn vaak groter geworden, met name sinds de bak- en aanhangfiets voor kindvervoer 

populair geworden zijn, maar ook zijn er brede fietsen voor mensen met een handicap – op zich 

fantastische ontwikkelingen. Opnieuw is elektrische ondersteuning een belangrijke factor. 

 Al dan niet elektrische rolstoelen nemen in aantal toe, zijn vaak te breed voor op trottoirs en 

maken daarom in toenemende mate gebruik van fietspaden. 

 Vanwege milieu- en financiële overwegingen worden (snelle of brede) elektrische fietsen vaker 

ingezet bij transport en logistiek. De verwachting is dat dit verder zal toenemen.  

 Snelheidsbeperkingen, betaald parkeren en andere maatregelen maken het gebruik van auto’s 

nu al onaantrekkelijker en stimuleren daarmee het gebruik van (fiets)alternatieven. 

 Kleine vervoersmiddelen (zoals boven al aangeduid) worden steeds populairder. Veelal nu nog 

illegaal maar de in het buitenland al razend populaire elektrische huurstep zal in Nederland niet 

tegen te houden zijn. In Otterlo zijn ze al te huur. En ze maken gebruik van de fietspaden.  

 

Behalve dat het drukker wordt op de fietspaden nemen ook snelheidsverschillen toe en daarmee de 

kans op ongelukken. We voorzien dat met name kwetsbare fietsers slachtoffer zullen worden. 

Is het idee van drie fietswerken een oplossing? 
Zoals hierboven beschreven zijn er vele soorten gebruikers van fietsvoorzieningen. Iedere groep zijn 

eigen netwerk geven, is qua ruimte onmogelijk. Het drie-netwerkenconcept kent de kwetsbare 

fietsers een eigen netwerk toe (waar overigens de andere fietsers ook gebruik van kunnen maken, 

mits zij hun fietsgedrag aanpassen). De twee overige netwerken zijn voor alle andere fietsers, waarbij 

het nieuwe SZ-netwerk zich vooral richt op forenzen en vrachtfietsers, die extra eisen stellen aan 

ongehinderd doorfietsen en voldoende breedte.  

 

De voornaamste reden om het 8&80-netwerk als apart netwerk te definiëren en te realiseren is het 

toenemend aantal verkeersslachtoffers, met name onder ouderen. Wij juichen natuurlijk toe dat 

ouderen langer en zelfstandig aan het verkeer blijven deelnemen, maar constateren dat de hogere 

snelheden van e-bikes met name voor deze groep risico’s met zich meebrengen. Ook (jonge) 

kinderen behoren tot de minder vaardige fietsers. Tot ± 12 jaar worden basismanoeuvres niet veilig 

genoeg uitgevoerd. Beide groepen ‘slingeren’ meer dan vaardige fietsers waardoor zij meer plaats op 

het drukker wordende fietspad innemen. Een apart netwerk voor hen lijkt dan een goede oplossing. 

Hoe zit het in Ede?  
Naar onze ervaring is Ede op deze ontwikkelingen onvoldoende voorbereid, doordat er te weinig 

sprake is van een samenhangend netwerk voor fietsers los van de wegen voor gemotoriseerd 

vervoer. Een pluspunt is dat met de (trage) invoering van doorfietsroutes de eerste stappen naar 

zelfstandige fietsnetwerken worden gezet. Maar met name voor de kwetsbare fietsers is een veilig 

netwerk vrijwel afwezig: de drukke 50 km/u-wegen vormen een grote barrière en de drukkere 

fietspaden kunnen zelfs een reden zijn de fiets te laten staan.  

 

Dat zou om meerdere redenen jammer zijn, ook omdat Ede een groot buitengebied kent waar men 

relatief grote afstanden moet afleggen om bij voorzieningen te komen. Om hier toch een stap 

richting duurzaamheid te zetten zal de aanleg van voldoende en veilige fietsvoorzieningen prioriteit 
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moeten krijgen. Helaas worden deze uitdagingen naar onze mening in Ede niet voldoende onderkend 

en zeker niet voortvarend genoeg aangepakt.  

Alternatief: shared spaces 
In de Stadsvisie van de gemeente Ede (van 6 april 2017) staat dat “Het externe verkeer wordt verleid 

om niet dwars door de stad te rijden maar eromheen. […] Hierdoor ontstaat op de ontsluitingswegen 

en verblijfsgebieden binnen de kern meer ruimte voor fietsers en voetgangers, in het bijzonder rond 

de centra.” Ede werkt toe naar het vergroten van de verblijfsgebieden, bijvoorbeeld door de 

herinrichting van de Stationsweg en de Telefoonweg. 

 

De verblijfsgebieden zijn in de praktijk de gebieden waar nu een maximum snelheid van 30 km/u 

geldt. In de verblijfsgebieden is er sprake van een shared space, d.w.z. dat al het verkeer 

(uitgezonderd voetgangers) een en dezelfde straat deelt. Er zijn hier geen aparte fietspaden, maar 

alle verkeersdeelnemers houden rekening met elkaar. 

 

De kerngroep van de Fietsersbond Ede juicht de stappen toe die de gemeente Ede zet. Naast de 

herinrichting van de Stationsweg en de Telefoonweg, noemen we ook de doorfietsroutes naar 

Wageningen en Veenendaal en de herinrichting van de Maanderweg en de Hakselseweg. Niettemin 

blijven in de huidige plannen twee problemen onopgelost: 

 In de verblijfsgebieden zijn er onvoldoende routes die echt veilig zijn voor de kwetsbare fietsers. 

In woonstraten (erftoegangswegen) mag door auto’s en bestelbussen 30 km/u worden gereden. 

In de praktijk betekent dat te vaak 35 km/u of meer. 

 De barrièrewerking van de 50 km/u-wegen (ontsluitingswegen) blijft bestaan. Een voorbeeld zijn 

de fietsverbindingen tussen De Rietkampen en de rest van Ede. Er zijn twee toegangen via drukke 

knooppunten bij het ziekenhuis en de Stadspoort; beide knooppunten zijn voor fietsers met een 

verminderde reactiesnelheid en meer moeite met complexe verkeerstaken onvoldoende veilig. 

Daarnaast zijn er enkele fietsverbindingen via de Frankeneng, die ook niet geschikt zijn voor 

kwetsbare fietsers vanwege het zware verkeer en de vele 50 km/u-wegen daar. 

Wat gaat er verder gebeuren? 
De gemeente Ede werkt momenteel aan een Koersnota Mobiliteit, als uitwerking van de 

Omgevingsvisie waar op dit moment ook hard aan gewerkt wordt. In de Koersnota wordt 

waarschijnlijk het beleid t.a.v. verblijfsgebieden aangescherpt. De Edese Fietsersbond zal deze 

Koersnota zorgvuldig bestuderen om te zien of en welke mate onze bovengenoemde bezwaren zijn 

weggenomen. Wordt bijvoorbeeld de maximum snelheid in verblijfsgebieden effectief beperkt tot 30 

km/u? Wordt op belangrijke fietsverbindingen voor kwetsbare fietsers de maximum snelheid feitelijk 

verder teruggebracht, bijv. door het versmallen van de wegbreedte en slim aangebrachte knips voor 

autoverkeer? Wordt de barrièrewerking van de 50 km/u-wegen effectief bestreden? Zo ja, gebeurt 

dit op de belangrijke fietsverbindingen voor kwetsbare fietsers? 

  

We overwegen om na het verschijnen van de Koersnota een bijeenkomst voor alle leden van de 

Fietsersbond Ede organiseren (online of fysiek), om in groter verband na te denken over de 

fietsmobiliteit in Ede tot 2040 en verder.  

 

Maar wie nu al suggesties aan ons adres heeft: van harte welkom! 
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Verslag fietstocht met leden 29 mei 2021 
 
 
Eindelijk was het op een mooie zaterdag mogelijk om enige Fietsersbondleden van de afdeling Ede 
ook weer in het echt te zien. Nadat editie 2020 door de Corona-crisis geen doorgang kon vinden, 
was het nu wel weer mogelijk om een oproep te doen aan de leden om deel te nemen aan een 
fietstocht. Tijdens deze door Frank Bron uitgezette tocht werden diverse locaties in Ede bezocht 
waarbij er op bepaalde punten een succes voor de Fietsersbond te zien is, maar er waren ook 
plekken waar juist nog werk aan de winkel is. Natuurlijk is het daarnaast gewoon leuk om in de 
omgeving Ede te fietsen op plekken waar je normaal gesproken niet komt. Voor mij persoonlijk was 
het de eerste keer dat ik meeging met de tocht. 
 
Vanaf 13:45 werd er verzameld op het Museumplein 
in Ede. Uiteindelijk kon Leo 16 mensen afvinken op 
zijn lijst. Natuurlijk nam Frank het woord om iedereen 
welkom te heten en het doel van de tocht uit te 
leggen. Klokslag 14:00 uur vertrokken we in kolonne 
via De Halte in de richting van het zuiden. Dat we 
daar mochten fietsen was natuurlijk het eerste succes 
wat er te melden viel! Bij het overgaan van het spoor 
naar het Toermalijnpad kon een blik geworpen 
worden op de Telefoonweg die een fietsvriendelijker 
opzet krijgt met een maximale snelheid voor auto’s 
van 30 km/u, zoals dat hopelijk ook op meerdere 
plekken in Ede gaat gebeuren waarbij fietsen en auto’s samen gebruik maken van de weg. 
Aangezien bij het uitzetten van de fietstocht nog gewerkt werd aan de Verlengde Maanderweg, 
werd het spoor nu weer overgestoken. Deze overgangen zijn voor fietsers in Ede knelpunten. Wel 
zijn de paaltjes hier verwijderd. 
 
Na weer een spoorwegovergang bij de Larixlaan doorkruisen we de Beatrixbuurt via de Prinses 
Margrietlaan. Via de Kerkweg duiken we de Somatunnel in. Hier valt op dat de Somatunnel voor 
fietsers niet goed aansluit op de doorgaande routes voor fietsers. Het (school)fietsverkeer dat nu 
via de spoorwegovergang gaat zal de toekomstige afsluiting gebruik moeten gaan maken van de 
Somatunnel met een aparte slinger om weer terug naar de doorgaande route te gaan. En passant 
zien we de snelfietsroute Ede Veenendaal (in aanleg). 
Via de uitvindersbuurt steken we bij de AH XL de 
Keesomstraat over om daar even halt te houden. Langs 
deze weg is het fietspad hier en daar een tweerichtings- 
fietsstraat geworden. Het exemplaar aan de westzijde (bij 
de Peugeot-garage) was net afgerond, goede reden om dit 
te bewonderen. 
Helaas blijkt dat bij het vervolgen van de route naar het 
zuiden hier géén ruimte is gevonden voor een 
tweerichtingenfietspad. Bijvoorbeeld langs de Dreeslaan 
richting het ziekenhuis mag het fietspad niet aan beide  
        
        
         
       

Tweerichtingen fietsstraat Keesomstr. 

KeesomstraatFi 

Museumplein Welkom Frank 
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zijden in twee richtingen bereden worden, maar het gebeurt wel. Bij de eerste rotonde in de wijk 
de Rietkampen stoppen we weer even om over het “8&80 netwerk” te praten. Als ik het goed 
begrepen heb houdt dat o.a. in dat als de hoofdbaan (Laan der Verenigde Naties) hier 30km/u 
wordt, het snelfietsverkeer naar de rijbaan kan waardoor het fietspad veiliger wordt. 
 

Na de Rietkampen duiken we via het viaduct over 
de A12 het Binnenveld in. Hier komen we o.a. langs 
Rijnsteeg, Krommesteeg en steken we via 
Langesteeg de Dreeslaan over. Overal in het 
Binnenveld is het fantastisch fietsen, zeker op zo’n 
zaterdag. Persoonlijk merk ik dat op doordeweekse 
dagen er veel auto- (sluip-)verkeer is en natuurlijk 
ook landbouwvoertuigen, maar dat ligt natuurlijk 
ook aan de aard van het gebied. Wel dient gezegd 
te worden dat er ook in het Binnenveld veel 
schoolverkeer is.               

        Rotonde Laan der VN   

                                                               

We vervolgen de Dreeslaan richting de Kierkamperweg waar we richting Bennekom gaan. Hier valt 
op dat deze weg erg smalle fietsstroken heeft, en dat bij de Dreeslaan er ook nog een 
wegversmalling is. Gelukkig krijgen we bij de stop bij de Kierkamperweg en de Groenestraat van 
Frank te horen dat er aan de zuidzijde van de 
Kierkamperweg een tweerichtingenfietspad 
gepland staat dat dan aan moet sluiten op de 
rotonde Kierkamperweg- Groenestraat-
Achterstraat. 
 
Via de Commandeursweg en de Veenderweg is er 
dan een pauze met “versnaperingen”, geregeld 
door Leo bij bakkerij Mekking. Hier is even tijd om 
bij te praten met andere leden en te genieten van 
het weer en het inmiddels weer steeds drukker 
wordende verkeer in het centrum van Bennekom. 
Vanaf het Van Slootenplein gaat de tocht dan via 
Schoolstraat, Laarweg, Selterskampweg tot aan de 
Oostbreukelderweg alwaar we via het tunneltje 
onder de A12 doorduiken en bij Hoekelum weer 
boven komen drijven. 
 
Ook hier houden we even halt om naar een idee van de Fietsersbond te luisteren voor een 
toeristische fietsroute tussen Bennekom en de kazerneterreinen. Officieel zijn er nu geen 
fietspaden op Hoekelum, maar er wordt al wel door menigeen gefietst. Met deze route ontloop je 
natuurlijk mooi de gebruikelijk route tussen Bennekom en Ede die druk is en waar je langs de 
auto’s fietst. Ondanks dat er nog wat manco’s in de route zitten (Hoekelum, doorgang door 
Horapark, spoor over) zou dit een mooie aanvulling zijn op de vele andere mooie toeristische 
routes in de gemeente, zoals we die bijvoorbeeld hebben in de buurt van Otterlo, rond De Mossel 
en niet te vergeten Planken Wambuis! 
        

 

Bij "Rotonde" Kierkamperweg / Groenestraat / 

Achterstraat 
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Goed uitkijkend fietsen we tussen de wandelaars, 
hardlopers en hondenuitlaters verder over 
Hoekelum naar de Horalaan. We komen zo weer 
terecht op de Bennekomseweg en de 
Klinkenbergerweg richting het kruispunt naar de 
nieuwe Parklaan. Hier en ook voor het WFC wordt 
door de Fietsersbond melding gemaakt van het nog 
niet optimaal zijn van de fietsvoorzieningen in dit 
nieuwe gedeelte van Ede.  

De Parklaan steken we over en via de Berkenlaan 
komen we dan op de Stationsweg uit die nog zeker 
geen fietsstraat is, maar dit wel gaat worden. Ik kijk 
er naar uit.      

             

        

De fietstocht loopt inmiddels ten einde, de Stationsweg komt uit op de Telefoonweg en via De 
Halte komen we weer uit op het Museumplein. Een kleine afwijking t.o.v. de uitgezette route (via 
de Nieuwe Stationsstraat), maar een blik op het Museumplein (met vele dorstigen) leert dat dat 
geen handige route was. 
Terug op het beginpunt neemt Frank Bron nogmaals het woord om iedereen te bedanken voor de 
aanwezigheid en gezelligheid. Natuurlijk applaus voor Frank voor het uitzetten van de route en de 
uitleg bij de diverse knelpunten, maar af en toe ook succespunten voor de Fietsersbond Ede. 

 
Voor mij een mooi startpunt voor een misschien meer 
actievere periode bij de Fietsersbond in Ede. Ik hoop 
dat ik velen van jullie mag zien bij de diverse 
activiteiten, vergaderingen en acties die we komende 
jaren hebben in de gemeente. 
 
 
Annejan Jager 
 
 
 
 
____________________________________________

___________________________________ 
 
   

 

  

Foto geschoten in de bocht door Leo 

 

Einde tocht 
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Onvoldoende vaccinatiebewijs 

In quarantaine? 
 
 
Dat moest ons weer overkomen. Eindelijk 
vakantie na weken, maanden afwachten 
tijdens de lockdown en wat er verder aan 
beperkingen op volgde. In juli hadden we 
onze vakantie gepland en we zouden 
ditmaal voor de verandering naar Tsjechië. 
Dus mijn vrouw en ik alles voorbereid. In 
De Reehorst had ik beide vaccinaties 
gehaald, al moet gezegd worden dat mijn 
vrouw slechts één vaccinatie te pakken 
had. De tweede was op dat moment een 
week later gepland. We hadden nog een 
paar weken moeten wachten, maar het 
appartement dat we besproken hadden 
was nu zoveel goedkoper. Wij welgemoed 
op pad, over de snelweg door Duitsland. 
De Duitsers hadden op dat moment 
allerlei beperkingen opgelegd. Als je niet 
twee vaccinaties met je QR-code kon 
aantonen, moest je formeel nog getest 
worden voor je de grens overging. Bleef je 
in Duitsland logeren dan moest je je reis 
van tevoren aanmelden, al zou ik niet 
weten bij welke instantie. 
 
De grens met Duitsland passeerden we 
zonder in de gaten te hebben dat we al in 
Duitsland reden. Voor onderweg hadden 
we een hotel in de buurt van Neurenberg 
geboekt. We konden aardig doorrijden. ’s 
Avonds bij de receptie van het hotel 
verlangde men wel uitvoerige 
documentatie. Die tweede vaccinatie had 
mijn vrouw dus niet, maar ze had wel de 
brief van het RIVM waarin de eerste 
vaccinatie stond vermeld. Allemaal geen 
probleem. Als je maar binnenshuis op de 
gangen je mondkapje op had, daar 
hechtten de Duitsers wel aan. De volgende 
dag na het ontbijt weer fris en fruitig 
(zoals mijn vrouw pleegt te zeggen) 
vertrokken richting Tsjechische grens. In 

de buurt van Cheb zouden we Tsjechië 
binnenrijden. 
 
Bij de grenspost een rij wachtende 
automobilisten. Er werd kennelijk 
gecontroleerd. Dichterbij gekomen zagen 
we dat de meeste personenauto’s 
mochten doorrijden. Kennelijk werd een 
enkeling eruit gepikt. Laten die douaniers 
nou uitgerekend onze auto er tussenuit 
halen! Nou, alle papieren tonen. 
Paspoorten, mijn QR-bewijs van 
vaccinatie, mijn vrouw met haar eerste 
vaccinatiedocument. Aha, daar vielen ze 
over. Waar was haar QR-bewijs? Tja, dat 
had ze nog niet. Dat wachtte op die 
tweede vaccinatie over een week.  De 
resultaten van een test dan? Nee, ook al 
niet. Er werd een chef bij geroepen. Of we 
wel wisten dat Nederland als ‘dunkelrot’ 
op de Europese lijst stond? Wat was onze 
bestemming? Nou, dat was een 
appartement in Karlovy Vary. Het werd 
genoteerd. Nou vooruit, we mochten door 
als in ieder geval mijn vrouw tien of 
veertien dagen (ik weet het niet meer 
precies) in quarantaine gingen. “Es wird 
kontrolliert,” voegde de chef er dreigend 
aan toe. 
 
We reden een eindje verder, en toen 
stopte ik. We zijn toch niet gek, zei ik. In 
quarantaine tijdens onze vakantie! Zoveel 
boeken hebben we niet bij ons. Weet je 
wat? We keren terug naar Duitsland. Of 
we rijden door naar Oostenrijk. Brengen 
we daar onze kostbare vrije dagen door! 
Moet al gek zijn dat je overal die strenge 
controles hebt. Ik bel wel even met het 
boekingskantoor in Nederland of ze het 
appartement in Karlovy Vary nog kunnen 
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annuleren. En dat ze dan wat boeken in de 
buurt van Salzburg.  
Nou, dat kon zonder enig probleem. Even 
later reden we file-loos Duitsland weer in. 
Nu verder zuidwaarts en een eindje 
voorbij Passau passeerden we 
probleemloos de grens met Oostenrijk.  
 
In de buurt van Salzburg hadden we 
inderdaad ons nieuwe onderkomen. Je 
moest wel je QR en (onvolledig) 
vaccinatiebewijs laten zien. Er werd 
nergens moeilijk over gedaan. 
Vandaar hebben we gefietst langs allerlei 
punten die aan Wolfgang Amadeus 
Mozart herinneren. We zijn liefhebbers 
van zijn meesterlijke muziek. Het kwam 

dus mooi uit dat we net met onze neus in 
de boter vielen toen we in de week van 
onze aankomst een concert konden 
bijwonen in Schloss Mirabel. Later ook via-
via toegangskaarten voor het 
burchtconcert Best of Mozart. Het huis 
van Mozart stond open voor bezoek. 
Gefietst ook naar Heilbronn en in de 
omgeving met de Alpen op de 
achtergrond.  
 
We waren blij dat we die quarantaine 
waren misgelopen. Geen gedoe maar een 
heerlijke vakantie. 
 
Jan-Kees 

 

 

Als ik op mijn fiets fiets… 
 

Als ik op mijn nieuwe fiets fiets 
dan voel ik in mijn leden blijheid, 
een gevoel van ware vrijheid –  
dan betékent zo’n fiets wel iets. 

 
Toen ik bij de Deelense Was was, 
eens door herders uitgegraven 
om daar de schapen te gaan laven, 
wist ik dat dit een bijzondere plas was. 

 
  Wie de Bennekomse Meent meent, 

denkt aan grasland, vogels, bomen, 
waar alleman gewoon kan komen: 
daarvoor was die meent gemeend. 

  
Stel dat ik in de Kreelse Plas plas 
dan zou er water bij gaan komen; 
die plas zou kunnen overstromen 
als mijn plas niet de enige plas was. 

 
Als ik zo een rijm rijm 
denk ik: is dat nou echt nuttig 
of ben ik eerder flauw en truttig 
als ik wat woorden tot een rijm lijm. 
 
Tjox 
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Fietstocht Berlijn 2021 

 

Omdat we al meerdere keren in Berlijn zijn geweest en op de hoogte zijn van het bestaan van de 
Berliner Mauer(rad)weg hebben we besloten om daar maar eens delen van te fietsen. 
Deze fietsroute van 160 kilometer is in 2006 – zo goed en zo kwaad als het ging – zo dicht mogelijk 
langs de grens van de Berlijnse Muur aangelegd. Af en toe word je een stukje omgeleid, omdat er in 
het grensgebied is gebouwd of omdat de grens over het water liep. Onderweg kom je naast resten 
muur, ook monumenten, gedenkstenen en prachtige natuurparken tegen. Een afwisselende route 
die heel veel van de geschiedenis van de stad prijsgeeft. Waar je op het ene moment kunt genieten 
van de prachtige natuur, en vervolgens door een verlaten stuk muur of een een bord met 
vluchtinformatie weer met je neus op de feiten wordt gedrukt. 
 

Op  1 juli vertrekken we met de ICE trein van Amersfoort naar 
Berlin-Spandau. Een treinreis van ± 6 uur. Om de fiets mee 
nemen in de trein lijkt altijd zo gemakkelijk maar dat valt vaak 
tegen. Er is weinig tijd, de fiets te breed (met tassen) of de 
toegangsdeur te smal en druk met mensen die ook de fiets willen 
meenemen. 
Uiteindelijk lukt alles en zijn we op weg! 
Als we aankomen in Berlin-Spandau is het nog een klein uurtje 
fietsen naar ons hotel. Heerlijk om na zo’n lange treinreis nog 

even een fietstochtje te maken. 
 
2 juli 

Om even weer te acclimatiseren fietsen we met behulp van de navigatie 
op de telefoon richting Flughaven Tempelhof. Dit is al lang geen 
vliegveld meer en de fietsers en andere sporters hebben vrij baan…  
Verder door de stad gefietst richting Mitte, daar is het altijd gezellig.  
Een tocht met veel omzwervingen en afwisselende drukte van de stad 
en de rust van de natuur.  

 
3 juli 
Nu op zoek naar de Mauerweg fietsroute. Dat valt nog niet mee. Er zijn 
meerdere richtingen om de route op te pakken. We besluiten richting 
Grunewald te gaan en dan naar de Wannsee. Na de lunch fietsen we 
een stukje van de route en dan is het alweer tijd om richting het hotel 
te gaan.  
Berlijn is een grote stad…  

 
4 juli 
Vandaag weer een groot deel van de Mauerradweg gefietst. Het weer is prima en ’s avonds heerlijk 
gegeten met onze familie die in Berlijn woont.  
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Enige hoogtepunten die je op de route tegenkomt: 
 

East Side Gallery:  
Het langste nog bewaard gebleven stuk Berlijnse Muur (1,3 km) 
Zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/East_Side_Gallery 
 

Oberbaumbrücke: 
De Oberbaumbrücke scheidde gedurende veertig jaar de Oostelijke wereldhelft 
van de Westelijke. Zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Oberbaumbrücke  
 
 

Gedenkstätte Berliner Mauer  
De Gedenkstätte Berliner Maueris één van de plekken waar je het meest 
realistische beeld krijgt van hoe de Muur eruit heeft gezien. Aan de Bernauer 
Straße vind je een lang stuk Muur dat grotendeels in originele staat is gebleven. 
Vanaf een uitzichtspunt kijk je direct op de Todesstreifen en een wachttoren 

welke nog in tact is. 
Zie ook: https://wattedoeninberlijn.nl 
Een site waar je ontzettend veel tips kunt vinden voor een bezoek aan Berlijn! 
Kan je fiets niet mee? Ook in Berlijn kan je een fiets huren, zelfs een e-bike! 

 
Corona 
In Duitsland zijn de regels wat scherper dan in Nederland. We moeten medische mondkapjes dragen 
en onze corona app met internationaal corona paspoort werkt niet. Alleen het vaccinatiebewijs van 
de GGD is voldoende om ergens binnen te komen. Wel registreren en legitimeren… 
In de trein hebben we de hele tijd een mondkapje gedragen.  
 
5 juli 
’s Ochtens regent het en we besluiten de ochtend door te brengen in het KaDeWe. Kaufhaus des 
Westens.  

 
www.kadewe.de 
KaDeWe is één van de grootste warenhuizen van Europa. Het warenhuis KaDeWe ligt 
bij metrostation Wittenbergplatz, een paar minuten lopen van de Kurfürstendam. 
De zesde en de zevende verdieping van KaDeWe zijn gewijd aan eten en drinken. Hier 
vindt u delicatessen en u kunt er eten in het zelfbedieningsrestaurant, Wintergarten. 
De Feinschmeckeretage van KaDeWe is al een begrip sinds 1920. Ook als u niet van 

winkelen houdt moet u hier eens gaan kijken. 
Op de wijnafdeling worden 3500 soorten wijn verkocht, er is een kaasafdeling met 1200 soorten kaas 
en er is een visafdeling met zo'n 100 verschillende soorten vis. 
Er zijn op de delicatessen afdeling kleine eilanden waar u kunt eten en drinken. In de champagne 
bars worden per jaar meer dan 200.000 glazen geschonken. 
 
 ’s Middags op weg naar de Potzdammerplatz om daar weer de route op te pakken. 
Soms gaat dat heel goed met behulp van de app op de telefoon, de bewegwijzering en de 
straatstenen in het wegdek maar soms….. gaat het helemaal mis en zijn we (weer) de weg kwijt. 
Google maps brengt uitkomst omdat deze exact aangeeft waar je zit en hoe verder…. 
 
6 juli 
Deze dag een andere fietstocht door Berlijn. 
Door de wijk Tiergarten, naar de Plötzensee en naar het Schloss Charlottenburg. 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/East_Side_Gallery
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oberbaumbrücke
https://wattedoeninberlijn.nl/
http://www.kadewe.de/
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Slot Charlottenburg (Duits: Schloss Charlottenburg) is het grootste 
paleis in Berlijn en gelegen in het gelijknamige stadsdeel. Het stamt 
uit de tijd van de Pruisische vorsten en werd gebouwd tussen 1695 
en 1699 door Johann Arnold Nering in opdracht van Sophie 
Charlotte (dochter van Ernst August van Brunswijk-Lüneburg), en 
de echtgenote van keurvorst Frederik III, die zich later liet kronen 

tot koning Frederik I in Pruisen. 
 
7 juli 
Eerst de gehele ochtend regen maar daarna klaart het op. Toch nog maar een stukje fietsen. Nog een 
stuk van de Mauerweg o.a. langs Checkpoint Charlie: 

 
Checkpoint Charlie was in de tijd van het verdeelde Berlijn een van de negen 
controleposten op de grens van de Amerikaanse en de Russische sector, bij een 
doorgang van de Berlijnse Muur op de Friedrichstraße. 
Grote bekendheid bij toeristen geniet het Museum Haus am Checkpoint Charlie. Dit is 
een museum met beelden en voorwerpen die de geschiedenis vertellen over 
vluchtpogingen van Oost naar West 

Met een voldaan gevoel en aan het einde van de dag,  de tassen deels ingepakt ter voorbereiding op 
de terugreis met de trein, morgen . 
 
8 juli 
We waren op tijd bij de trein en deze keer waren de conductrices erg behulpzaam om de fietsen in 
de trein te krijgen. 
Wel moesten de fietsen omhoog aan de rekken hangen maar…. dat wisten we al, dat gaat niet met 
onze fietsen. Tocht maar gewoon neergezet en vastgebonden.  
Eenmaal over de grens in Hengelo moesten we trein uit i.v.m. een seinstoring. De trein gaat niet 
verder! Er worden bussen ingezet…. Dat is handig met twee fietsen! 
We stappen in een trein naar Zutphen. Overvol en wij ook nog met twee fietsen… wat weer een 
gedoe. In Zutphen overstappen naar Arnhem. Weer een volle trein en het fietsgedeelte staat vol. 
We blijven op het balkon maar is natuurlijk niet echt toegestaan. Stel dat er brand komt… Er komt 
nog een fietser bij… 
In Arnhem met de stoptrein (Sprinter) naar Ede omdat je daar de fietsen zo in kan rijden en niet 
hoeft te tillen. 
Om 17.00 uur weer thuis. 
Altijd goed! 
 
Berlijn is een prachtige stad met vele gezichten en op de fiets prima te verkennen! 
Als je nog nooit in Berlijn bent geweest is deze site een goede tip? 
www.berlijnvoorbeginners.nl 
 
Veel plezier! 
 
Janny Mekkes 
 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Berlijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Berlijnse_Muur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Friedrichstra%C3%9Fe
https://nl.wikipedia.org/wiki/Museum_Haus_am_Checkpoint_Charlie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Museum
http://www.berlijnvoorbeginners.nl/
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Fietsen maakt gelukkig 
 
 
 
Recensie ‘Het geluk van fietsen. Grappige en absurde verhalen 
van een fietsfreak’, door Kees Valkenburg.  
 
Kees Valkenburg, inkoopmanager in Friesland en liefhebber van 
alles wat met twee wielen te maken heeft, heeft dit boek naar 
eigen zeggen samengesteld op basis van herinneringen. “Het kan 
sporen van overdrijving bevatten”. Als je een boek op deze manier 
durft te beginnen, heb je mijn aandacht!  
 
Het boek is feitelijk een autobiografie aan de hand van fietsen 
(werkwoord en zelfstandig naamwoord). Met veel zelfspot 
beschrijft hij van alles wat met twee wielen en menskracht te 
maken heeft: fietsreizen, kasseien, fietsgeschiedenis, marktplaats, 
studentenfietsen, mountainbikes en racefietsen. Het wiel is naar 
zijn mening de beste uitvinding in de menselijke geschiedenis. De 
tweede plek is voor de fiets. Dat is logisch want als je het beste 
vermenigvuldigt met twee, dan heb je een tweewieler, een fiets. 
En Valkenburg houdt van fietsen.  
 
Sterker nog, fietsen is een obsessie voor hem, soms op het absurde af. Zo vindt hij het heerlijk om, in 
een stortbui na een hete zomerdag, een eindje te gaan fietsen: verkoelend met een zacht randje, 
extreme wind, een bliksemende lichtshow “en het oorverdovende geluidsvolume van een 
hardrockconcert. Geweldig!”  
 
Ook is hij gek op de heerlijke stilte van fietsen in het donker. En fietsen “in de sneeuw is van de 
buitencategorie. Zó mooi!” Al deze en vele andere ervaringen beschrijft hij in verhaaltjes van 2 à 5 
pagina’s elk. De illustraties van zijn eigen hand zijn wat kinderlijk maar passen goed bij het boek.  
 
Het literaire gehalte van het boek is niet hoog, het lijkt vooral geschreven voor jongetjes van hoge 
leeftijd. Zijn enthousiasme voor fietsen compenseert echter veel. Het zelfstandig naamwoord van dit 
vervoersmiddel ziet hij dan ook als ‘avonturenmachine’ en als werkwoord levert het altijd mooie 
verhalen op, zoals dat van zijn mislukte huwelijksreis door Tsjechië. Niet voor niets heeft Valkenburg 
het boek opgedragen aan Esther, die na 27 jaar nog steeds met hem fietst.  
 
Leuk voor fietsfans in Ede of voor voormalige studenten aan de WUR is dat de auteur het lange-
afstandsfietsen ontdekt als student in Wageningen in de jaren ’90 met de Veluwse bossen en heuvels 
als achtergrond. Tussendoor leer je ook nog wat over fietsonderhoud. En over economie. En over de 
sfeer in Midden-Europa net na de val van de Berlijnse muur. Kortom, een lekker-tussendoor-boek 
voor liefhebbers van fietsen, vol ‘fiets divers’ en zonder al te veel pretenties.  
 
De aanbeveling op de achterflap is daar duidelijk over: “Waarom zou je dit boek lezen? Omdat je wel 
eens fietst”. Maar natuurlijk ook omdat fietsen gewoon geluk brengt.  
 

Kees Valkenburg, Het geluk van fietsen. Grappige en absurde verhalen van een fietsfreak. 
Uitgeverij Elmar, Delft, 2020, ISBN 9789038927862, 192 pagina’s, € 17,99. 
 
Frank Bron 
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Aanrollende tanks… 

Weerzien met Katerveer 
 
 
Begin augustus berichtten de media over 
de gammele brug over het Haringvliet. 
Sindsdien is de brug nog steeds in gebruik, 
al is de snelheid van het verkeer 
aangepast.  Sommige rijstroken moesten 
worden afgesloten. Bij de eerste berichten 
over die schuddende brug schoot me een 
persoonlijke ervaring met een 
rammelende brug te binnen. Ha, zei ik 
tegen mijn huisgenoten, ik heb ook een 
rammelende brug meegemaakt. Een 
rammelende, ratelende  baileybrug om 
precies te zijn, en voor mij was dat een 
spannende gebeurtenis, Nou ja, lang 
geleden in mijn militaire diensttijd.  
 
De herinnering aan mijn vroegere 
belevenissen ging weer voor me leven. Ik 
wilde nog eens ter plekke kijken hoe het 
nu was op de plaats waar ik ooit voor de 
Genie aan de slag moest. Dus op een 
goede dag in augustus stapte ik op de 
trein naar Zwolle. Op de ov-fiets ging ik 
zuidwaarts naar de IJssel. Naar Katerveer 
om precies te zijn. Het fietsen was een 
eindje van niets, maar in mijn ogen 
interessant genoeg.  
 
Het tegenwoordige is het een woonwijkje 
nabij Zwolle met veel nieuwbouw. Daar 
ging het mij niet om. Mijn doel was de 
Gelderse IJssel die ik even later voor mij 
zagen stromen.  Links de brug van de A28, 
rechts de brug van de Zuiderzeestraatweg. 
Vóór mij de afrit van het Katerveerpad 
naar het vroegere veer en aan de overkant 
de oprit richting Hattem. Links verderop 
de spoorbrug over de IJssel. Ik herinnerde 
mij aan de kant van Katerveer een paar 
huisjes langs de IJssel, waaronder een 
winkeltje. Een kruidenier of zo. Of was het 
een cafeetje? Ik vroeg het een oude man 

die langs kwam fietsen. Het was hem 
onbekend. 
 
Ik was voor een herhalingsoefening van 
een paar weken opgeroepen. Dat had je 
toen nog. Na je diensttijd van achttien 
maanden of langer kon je tijdens je studie 
of werkzame leven nog een keer worden 
opgeroepen. Je verliet dan huis en haard 
om weer in een groen pak aan te treden. 
Wat je gaat doen weet je van tevoren niet 
en zouden ze je ook niet vertellen. Ik weet 
wel dat ik met andere dienstplichtigen in 
zelf opgezette tenten in de buurt van 
Wezep overnachtte en dat het al die tijd 
onophoudelijk regende. Op een gegeven 
ogenblik moesten we in een laadbak van 
een militaire vrachtwagen op weg naar de 
oever van een rivier. Dat bleek de 
Gelderse IJssel te zijn. We sprongen uit de 
laadbak en moesten ons met geweer aan 
de schouder – een oude Lee Enfield – 
opstellen voor inspectie door een of 
andere hoge officier.  
 
Als onderdeel van de Genie kregen we 
opdracht een brug te slaan over de rivier. 
Ik had in mijn eigenlijke diensttijd het 
voorrecht gehad hoofdzakelijk achter een 
schrijfmachine te zitten, dus het sjouwen 
met ijzeren panelen viel me zwaar. Maar 
dat hadden ze gauw in de gaten. Ik hoefde 
niet te sjouwen maar diende de 
verschillende panelen met elkaar te 
verbinden door met een zware hamer 
ijzeren pinnen in de daartoe aangebrachte 
gaten in de brugonderdelen te slaan.  
Makkelijk zat, maar naarmate de brug 
vorderde hing je steeds verder boven het 
snelstromende water. Het gevaarte in 
constructie rustte op twee pontons die 
midden in de rivier waren verankerd.        
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Ik had voor het slaan van de pinnen 
stevige handschoenen aan; die pinnen 
zaten onder het vet. Af en toe keek ik 
rond, vooral als ik boven op die panelen 
zat. Prachtig rivierlandschap in de regen… 
 
’s Avonds werden we weer naar ons 
tentenkamp afgevoerd. Om de volgende 
ochtend weer fris in de regen aan te 
treden. De brug was nog niet klaar, die 
moest vandaag voor twee uur voltooid 
worden. Dus door met het aan elkaar 
hengsten van de ijzeren panelen, een 
andere taak had ik niet. Mijn helm zat 
kennelijk te los op m’n hoofd, dus die 
donderde in het water. Ik zag hem 
omgekeerd als een bootje onder de 
verkeersbrug verderop door dobberen. 
Een figuur met strepen gaf me een 
uitbrander. Stel je voor dat iedereen zo 
roekeloos met eigendommen van defensie 
zou omspringen! Ik vond het niet 
onvermakelijk. 
 
De brug naderde zijn voltooiing. Er waren 
geen pinnen meer in panelen te slaan. Ik werd 
nu ingezet bij het aanbrengen van planken 
over de ijzeren constructie boven de rivier. Ik 
besefte dat de Genie nog wel eens van belang 
kon zijn in tijden van wateroverlast. Je kon op 
deze manier op elk gewenst punt een brug 
slaan. We hadden er nu wat langer over 
gedaan met militairen die ongeoefend waren, 
maar je zou in principe binnen enkele uren 
voor een stevige brug kunnen zorgen. Was 
onze constructie stevig? 

 
Dat moest nog blijken. Op een gegeven 
ogenblik – ik was nog met anderen bezig 
met het bevestigen van de planken – 
hoorde ik een zwaar brommend geluid in 
de verte dat langzaam naderbij kwam. 
Door de bosjes aan de overkant had je 
geen zicht op de oorzaak van dat zware 
geluid van motoren, maar er ging al gauw 
het gerucht dat er tanks aan kwamen 
rijden. En jawel, langs de oude veerweg 

aan de overkant kwamen ze vanachter de 
bosjes met veel geraas aanrijden: 
tientallen Leopard-tanks.  Had ik mijn 
werk, het inslaan van die pinnen, wel goed 
gedaan? Ik had zo mijn twijfels. Soms lukte 
het niet, had ik die pinnen er maar half in 
geslagen. Gewoon omdat ik niet genoeg   
kracht kon zetten. Stel je voor, straks 
begaf de baileybrug het en stortte de boel 
met tanks en al in de IJssel. Dat was nog 
eens wat anders dan je helm zien 
afdrijven. 
    
De brug werd ontruimd, iedereen aan de 
kant. De tankcommandant in de voorste 
tank liet even wachten tot de kolonne van 
zo’n dertig tanks een eenheid vormde, en 
toen gaf hij het sein dat ze de brug op 
konden rijden. Een vreselijk geraas dat mij 
door merg en been ging toen de kolonne 
over de brug reed. Het kwam me een 
ogenblik voor alsof de hele constructie in 
elkaar donderde. Horen en zien verging je. 
Langzaam reed de eerste tank op zware 
rupsbanden de brug over. De eerste was al 
aan de overkant, de rest volgde in een 
lange sliert. De brug hield het! 
 
Toen ze allemaal gepasseerd waren, heb ik 
nog even de pinnen gecontroleerd die ik 
had aangebracht. Ze zaten muurvast, veel 
verder in de panelen gezakt dan ik ze had 
geslagen. Ze waren door het geschud 
gewoon verder de panelen in gedenderd. 
Het regenen was zowaar opgehouden. Ik 
was blij dat we even later, onder de 
modder natuurlijk, naar het tentenkamp 
werden afgevoerd. Wij hoefden de brug 
niet meer af te breken. Dat was de taak 
van een volgende opgeroepen troep 
dienstplichtigen, hoorden we. Onze taak 
zat erop. De volgende dag zwaaiden we af, 
plunjezak mee. We konden naar huis, een 
ervaring rijker zullen we maar denken.  
 
Dieudonné
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En nog wat… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ook de Hakselseweg werd een fietsstraat. Zie 

foto hiernaast 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oostelijke Fietsoversteek N224 vanaf 

Veenwoud 

Fietsers die van bijvoorbeeld Dalerveen en 

Molenveen komen pakken niet de westelijke 

oversteek van de N224 als ze naar de overkant 

willen om naar Ede of Veldhuizen te fietsen. 

Ze steken graag hier over. Maar ze moeten 

zelf uitkijken naar links of er geen auto 

aankomt. Er is geen VRI met handbediening. 

Wij vragen de gemeente deze beveiliging aan 

te brengen, die dan tevens door voetgangers 

kan worden gebruikt. Zoiets is enkele jaren 

geleden ook gedaan bij de oostelijke N224-

oversteek bij Lagewoud. 

 

 

 

 

 

Van de westelijke parallelweg van de 

Keesomstraat, achter Hubo, Zoo&Zo en Praxis 

is een fietsstraat gemaakt. Hierop had de 

Fietsersbond jarenlang aangedrongen. Auto’s 

zijn hier nu duidelijk TE GAST. Tegelijkertijd is 

ook van de oostelijke parallelweg, langs AH XL, 

een fietsstraat gemaakt. 
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Hoera, weer schoolverkeersexamens 

 

Na de coronapauze van 2021 waren er dit jaar  

weer verkeersexamens voor 

basisschoolleerlingen in Bennekom, 

Harskamp, Ederveen en Ede.  

Hier de start- en aankomstplaats bij het 

zwembad De Peppel. Vrijwilligers van 

Fietsersbond afdeling Ede verleenden 

assistentie 

 

 

 

Prijsvraag 
 

 

 
 

 

 

De straat in aanleg op de voorgrond van links 

naar rechts is de Piet Romboutlaan. Links 

komt deze laan vanaf een rotonde van de 

Parklaan (Generaal Hackettlaan). De 

Fietsersbond wil graag dat vanaf hier een 

serieus fietspad wordt aangelegd naar het 

fietspad langs de N224. Dat pad moet volgens 

Fietsersbond lopen tussen het 

elektriciteitshuisje links en de afvalstations 

midden op de foto. De gemeente doet daar 

moeilijk over. Wij hopen met een overleg ter 

plaatse er uit te komen. 

 

 

 

 
 

 

 

Op deze foto links zien we de eerste 

largasrotonde in Ede. LARGAS komt van de 

woorden Langzaam Rijden Gaat Sneller. Op dit 

soort rotondes kunnen auto’s die rechtdoor 

moeten, gewoon doorrijden. Auto’s die links 

af willen, kunnen op de rotonde op een stukje 

linker baan gaan staan om te wachten tot er 

geen auto’s uit de tegenovergestelde richting 

komen. Op die manier blokkeren ze niet het 

rechtdoor gaande verkeer. 

Wie weet waar deze rotonde ligt? Wij verloten 

een boekenbon van vijftien euro voor 

oplossingen die vóór 1 november 

binnenkomen op ede@fietsersbond.nl. 
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Fietsersbond afdeling Ede 

Verslag van de jaarvergadering 
 gehouden op vrijdag 7 mei 2021 via Zoom 
 

 

Hieronder een korte samenvatting van onze 

jaarvergadering, zodat de lezers weten dat wij 

aan onze jaarlijkse verplichting hebben 

voldaan. 

 

Met in totaal elf leden werd op vrijdag 7 mei 

de digitale jaarvergadering via Zoom 

gehouden onder leiding van Frank Bron als 

maiden digitale voorzitter. 

Iedere deelnemer stelde zich in het kort voor. 

 

Over het verslag van de jaarvergadering van 

2019 was geen opmerking binnengekomen 

zodat dit definitief is. In 2020 is geen 

jaarvergadering gehouden. 

 

Over het jaarverslag 2020 waren geen 

aanmerkingen. De financiële verslagen over 

2019 en 2020 waren door de kascommissie in 

orde bevonden. Annejan Jager werd benoemd 

tot nieuw kascommissielid; Hennie Wels blijft 

lid. 

 

Ello Weits hield een interessante inleiding 

over het drie-netwerken-concept (3NW). Dit 

zal in de Fietsbel worden gepresenteerd (zie 

pagina’s 3, 4 en 5 van het voorliggende 

nummer). 

 

Vervolgens deed Frank Bron uit de doeken 

hoe de Fietsersbond de raadsfracties gaat 

benaderen om zoveel mogelijk punten van 

belang voor de fietsers in de 

verkiezingsprogramma’s voor 2022 te krijgen. 

Een aantal fracties gaan we persoonlijk 

benaderen. 

 

Leo Langeveld gaf een overzicht van de vele 

punten waarmee de Fietsersbond afdeling Ede 

zich op dit moment bezighoudt. 

 

Op 29 mei 2021 zal een fietstocht met leden 

worden gehouden. Deze is onder de aandacht 

van alle leden gebracht en heeft inmiddels 

plaatsgevonden. 

 

In de rondvraag kwam het gevaar van wilde 

zwijnen voor fietsers op de N224 tussen Ede 

en de A12 aan de orde. Wij kwamen niet tot 

een conclusie over het al of niet treffen van 

maatregelen om harde ontmoetingen tegen te 

gaan. 

 

Ondanks dat de vergadering digitaal was, 

verliep deze op prettige wijze en kon volgens 

ondergetekende iedereen zijn opmerkingen 

kwijt. 

 

In 2022 rekenen wij weer op een echte fysieke 

vergadering met de bekende ongedwongen 

sfeer. Dan hopen we ook meer van onze 260 

leden te mogen verwelkomen.  

 

Leo Langeveld 

 

 

 

 

 




