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Van de redactie.
Als u deze Heuveltrapper leest is het nieuwe jaar al weer een week
of 3 oud, maar toch nog

de beste wensen voor 2007!
Uiteraard alle goeds toegewenst voor u persoonlijk. Maar daarnaast
wensen we ook met name de fietsers toe dat zij meer aandacht zul-
len krijgen. Meer aandacht van de wegbeheerders, van de winke-
liers, van de stationsstallingbeheerders en noem maar op. Er kan
nog veel verbeterd worden, laten we ons er met z'n allen voor in-
zetten!
Er is weer veel te lezen in deze Heuveltrapper, veel plezier daar-
mee. En reacties zijn altijd welkom!

Grietmarkt in Amerongen.
De Grietmarkt: wat staat ons te wachten? We kennen het feno-
meen Grietmarkt niet. Het weer werkt in ieder geval optimaal mee,
volop zon, hoge temperaturen, niet al te veel wind.
We gaan op zoek naar ons plekje. Om de Fietsersbond te promoten
hebben we aangegeven een gratis bewaakte fietsenstalling in te
richten.
Een vriendelijke meneer wijst ons de weg en maakt gelijk excuses
voor het ontbreken van een (markt)kraampje. Wij zitten er niet
mee, genoeg schaduw van de bomen.
We binden ons spandoek prominent tussen 2 bomen over het toe-
gangspad. Valt wel lekker op.
Voor het volgende jaar noteren we alvast:

Fietsrekken om de fietsen fatsoenlijk te kunnen stallen.
De beschikbare ruimte ook echt afschermen. Nu menen
sommige bezoekers dat de toegang tot de WC"s via de stal-
ling is.
Aankondiging in het programma dat er een gratis bewaakte
fietsenstalling is. Nu zetten nog veel mensen hun fiets er-
gens anders neer.
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Een plaatsje dichter bij de ingang van het kasteel en dus
aan het begin van de markt is een stuk handiger, ook voor
de mensen die eerst het kasteel bezoeken.

De organisatie voorziet ons van koffie en een heerlijk stuk taart.
De eerste bezoekers komen binnen. De eerste klanten!
Toch zijn er nogal wat mensen die hun fiets elders parkeren. Een
tikje wantrouwend?
Ons standje trekt veel geïnteresseerde bezoekers. En langzaam
maar zeker stroomt ook de stalling vol.

Aan het einde van de dag kijker we voldaan terug op een geslaagde
actie. Veel leuke gesprekken gevoerd, veel folders uitgedeeld, zelfs
twee nieuwe leden erbij.
Volgend jaar weer? Graag!

Asfalt of tegels?
Fietsers rijden het liefst over asfalt, want dat is het meest com-
fortabel.
Toch zijn er nog enorm veel fietspaden met tegels.
We hebben de indruk dat ambtenaren nogal eens kiezen voor tegels
vanwege de vermeende nadelen van asfalt.

Vier hardnekkige misverstanden over de nadelen van asfalt willen
we graag uit de wereld helpen:

Asfalt is duurder dan tegels. Dat blijkt niet zo te zijn. Als
het gaat om de aanlegkosten ontlopen asfalt, beton tegels
en straatstenen elkaar al niet veel. Maar wie alle kosten van
het fietspad meeneemt -dus ook de kosten voor klein en
groot onderhoud, jaarlijks beheer en de restwaarde of
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sloopkosten aan het einde van de geplande levensduur – kan
niet anders dan concluderen dat asfalt zelfs goedkoper is!
Kabels en leidingen onder de fietspaden. De telecomwet
verplicht gemeenten telecomaanbieders tot hun grond toe
te laten, maar de aanbieders zijn wel verplicht de boel te
(laten) herstellen. Ook asfaltpaden zijn goed te herstellen.
Goed overleg tussen de partijen is het sleutelwoord.
Er ligt een gasleiding. Als maar niet de hele straat van gevel
tot gevel voorzien is van een gesloten verharding willen de
gasbedrijven best instemmen met asfalt, zeker als het
ZOAB betreft.
Asfalt kun je niet leggen boven boomwortels. Een goede
fundering is wel een vereiste. Maar dan is er geen enkel
probleem! Bovendien kun je bij het planten van bomen reke-
ning houden met welke boomsoort wortels heeft die de op-
pervlakte zoeken en welke niet.

In de gemeente Utrecht wordt al jaren standaard met rood asfalt
gewerkt op de hoofdfietsroutes. En men is dik tevreden!

Bron: Fietsberaad, Publicatie nr 10.

Fietsen voor Amnesty International
De Fietsersbond geeft de lokale groep van
Amnesty International raad bij het organi-
seren van een fietstocht. De bedoeling
is deze zomer (07-07-07) een fietstocht
voor Amnesty te houden vanuit de verschil-
lende dorpen van de Utrechtse Heuvelrug,
met als centrale plek het Doornse Gat, voor
een lunchpauze o.i.d. Langs de route enige
stopplaatsen met kleine opdrachten / aan-
dachtsmomenten voor Amnesty. De precieze details zijn nog niet
bekend, maar worden t.z.t. bekend gemaakt via de lokale media en
onze website.
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Gratis bewaakte stalling in Zutphen.
Half oktober is in Zutphen de eerste gratis bewaakte NS-stalling
geopend. Bij het station Driebergen-Zeist is de bewaakte stalling
sinds enkele maanden in het weekend gesloten! Uiteraard draait
het om de centen. Misschien is betaald parkeren bij het station nog
niet zo"n gek idee.
Ja, ho even, horen we u al zeggen: gelijke behandeling moet!
Maar als we daar eens de volgende overwegingen bij betrekken:

De wegen slibben dicht, ook de wegen naar het station.
Er is geen of nauwelijks ruimte om deze wegen breder te
maken (of het gaat ten koste van een hoop natuur en/ of
cultuur).
De luchtvervuiling is nog steeds een groot (onoplosbaar)
probleem.

dan kunnen we er niet onderuit om te zoeken naar goede en aan-
vaardbare alternatieven voor de auto. Goede geasfalteerde fiets-
paden naar en van het station en een gratis bewaakte stalling zullen
het fietsgebruik behoorlijk stimuleren (toename van minstens 10 %,
dus een afname van het autoverkeer!). En ook onze gezondheid is
er bij gebaat.

advertentie

In het voorjaar al weer lange tochten maken
op een fiets die rijdt als een zonnetje?

Dan is dit een goed moment om uw fiets door
ons te laten nakijken!!
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Boodschappen doen op de fiets,
vervuil je niets!

In Driebergen hebben de winkeliers een actie: bij bezoek aan hun
winkel (moet je wel iets kopen natuurlijk) krijg je stempel. Met een
volle kaart ding je mee naar de vele fraaie prijzen.
Een leuke actie.

De Fietsersbond, afdeling Utrechtse Heuvelrug, stelt voor deze
actie (met enkele wijzigingen) ergens in het nabije toekomst te
herhalen om het fietsgebruik te stimuleren.
We kunnen daarbij aansluiten bij al bestaande succesvolle acties
zoals "Met belgerinkel naar de winkel".

Bij elk bezoek aan de winkel per fiets krijg je een stempel. Bij een
volle kaart (10 stempels voor 10 winkelbezoeken per fiets) maak je
kans op enkele fietsprijzen.

We gaan in het nieuwe jaar de winkeliersverenigingen benaderen om
te bekijken of een dergelijke actie mogelijk is.

Het Landelijk Bureau van de Fietserbond voert overleg met het
CBL (het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel) en met Ahold over
betere voorzieningen voor de fietsers bij de winkel.

December vorig jaar bracht het CBL onderstaand bericht naar bui-
ten:

Supermarkten gaan het gebruik van de fiets promoten. Door met
de fiets of lopend de boodschappen te doen werkt de klant aan zijn
gezondheid en het helpt bij de strijd tegen overgewicht, aldus het
Centraal Bureau Levensmiddelenhandel.
Als je met de auto boodschappen doet, verbrandt iemand van 70
kilo 150 calorieën per week. Ga je met de fiets naar de supermarkt
dan wordt dit 520 calorieën per week. Als je lopend naar de super-
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markt gaat, verbrand je maar liefst 640 calorieën per week. Daar-
om adviseert het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) - de
spreekbuis van de supermarkten in Nederland - de supermarktklant
vaker fietsend of lopend naar de supermarkt te gaan.
In Nederland zijn we in de omstandigheid dat er altijd wel een su-
permarkt in de buurt is. Klanten kiezen voor hun dagelijkse bood-
schappen ook het liefst een supermarkt in de buurt. Een uitgelezen
mogelijkheid om fietsend of lopend boodschappen te doen, zo stelt
het CBL.
Uit onderzoek van het CBL en de Erasmus Universiteit blijkt dat
24% van de consumenten zijn boodschappen met de fiets doet en
18% dit lopend doet en dat zouden er meer moeten worden.
CBL legt vervolgens wel de bal bij de gemeente neer: 'De gemeente
moet wel zorgen dat de supermarkt goed bereikbaar is voor ieder-
een.' CBL weet ook hoe: 'Voor de fietser denkt het CBL aan betere
fietspaden, meer ruimte om de fiets te kunnen stallen en een veili-
ge omgeving.'
Uit het onderzoek van het CBL en de Erasmus Universiteit blijkt
dat een goede fietsparkeergelegenheid op de tweede plaats staat
van de Servicewensen Top 5. 74% van de consumenten wil goede
fietsparkeergelegenheden. Daarom gaat het CBL dit opnemen in
haar plan van aanpak tegen overgewicht 'Stimulans naar Balans'.
Hierin ontwikkelen supermarkten initiatieven om de consument te
helpen bij het maken van een gezonde keuze.

Overgewicht is niet direct onze insteek als het gaat om fietsen
naar de winkel, wij gaan meer voor veiligheid en een beter milieu.
Maar goed: het gaat in alle gevallen om onze gezondheid! Nu maar
afwachten hoe serieus het CBL dit meent.

Wij hebben enige tijd geleden zelf ook een onderzoekje gedaan on-
der de fietsende klanten van Albert Heijn in Driebergen. Als groot-
ste wensen kwamen daar uit: betere stallingen, ruimer vooral. En
stallingen die op een veilige plaats zijn, zodat je je boodschappen in
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je fietstas kunt doen zonder gevaar voor je zelf of je kinderen.
Wij hebben die resultaten indertijd gepresenteerd aan Albert
Heijn. Vervolgens hebben we gevraagd om met die wensen rekening
te houden als de plannen voor de nieuwe winkel worden gereali-
seerd. Bij de presentatie van de nieuwe plannen was er echter nau-
welijks sprake van enige verbetering voor de fietsers en op vragen
van onze kant werd tot nu toe niet gereageerd. Er is blijkbaar een
groot verschil tussen zeggen en doen…..

nieuwe overdekte stallingen bij Station Driebergen-Zeist

Laatste stand van zaken over het stationsgebied.
Reeds enige tijd is er het nodige overleg over het station Drieber-
gen-Zeist. Na de toezegging een paar jaar geleden voor een "upgra-
de" van de fietsenstallingen was er tot voor kort eigenlijk alleen
nog maar over gepraat. De plannen voor de upgrade van de fietsen-
stallingen zijn inmiddels uitgegroeid tot een totale kwaliteitsimpuls
voor het gehele stationsgebied. Deze staat in het teken van tijde-
lijke oplossingen die voor relatief weinig budget het station een
kwaliteitsimpuls kunnen geven zodat er rond 2015 echt gebouwd
kan gaan worden.
Het is in de eerste plaats de bedoeling om alle bussen te laten hal-
teren op het stationsplein. De oversteken over de hoofdstraat
moet duidelijker en veiliger, de fietsenstalling mogelijkheden moe-
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ten uitgebreid en sociaal veiliger en de verkeerssnelheid moet te-
rug van 80 naar 50 km/u. Deze wensen mogen natuurlijk niet te
koste gaan van de doorstroming en bereikbaarheid.

Bij ingrepen van deze omvang spelen nogal wat partijen mee. In de
eerste plaats zijn dat de beide gemeentes Driebergen en Zeist,
daarnaast het Bestuur Regio Utrecht (BRU), de NS, Connexxion en
natuurlijk ook nog alle belangen groepen. Vanuit fietsend Nederland
heeft de fietsersbond afdeling Driebergen-Rijsenburg (nu overge-
gaan in de afdeling Utrechtse heuvelrug) aangegeven welke ver-
keersonveilige punten er momenteel zijn en welke fietstechnische
verbeteringen wij graag willen wanneer het stationsgebied op de
schop gaat. We hebben de gemeente een lijst met realiseerbare
(lees: niet te dure) quick wins gegeven welke we tot onze vreugde
op een flink aantal punten terug zien in de nieuwe planning van het
station.

15 november heeft de gemeente een toelichting gegeven (geen ech-
te inspraak avond dus) op de plannen die een vrij definitieve vorm
beginnen te krijgen. Tijdens deze toelichting bleken vooral de te-
genstanders aanwezig te zijn. Het aantal parkeerplaatsen op het
stationsplein loopt terug, tijdens de werkzaamheden zullen grote
vrachtauto"s een alternatieve route krijgen die onacceptabel is en
over de noodzaak van de busbewegingen was ook veel discussie.

Fietstechnisch bekeken wordt de voorrang voor de fietsers op de
Hoofdstraat (Zeist richting Driebergen) gehandhaafd. Daar waar
een conflict met een afslaande of overstekende bus kan ontstaan
wordt een verkeerslicht gebruikt. De oversteek over de Hoofd-
straat voor fietsers en voetgangers wordt duidelijker gescheiden,
verbreedt en ook met verkeerslichten veiliger gemaakt. De zorg bij
de Fietsersbond is de wachttijd die hier zal gelden. Aangezien de
gemeente heeft aangegeven dat de gemiddelde rijtijd van 9 minu-
ten tussen Driebergen en Zeist door deze maatregelen niet te veel
mag verlengen zal de wachttijd voor fietsers en voetgangers zoda-
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nig lang worden dat de kans op "door rood rijden" aanzienlijk toe-
neemt.
Een laatste belangrijke wens van de Fietsersbond is om de fietsers
die straks over het stationsplein van Driebergen richting Odijk
gaan over een fietspad te laten fietsen welke achter de "Kiss and
Ride" en de rijbaan ligt. De huidige plannen gaan uit van een fiets-
strook tussen de "Kiss and Ride" en de rijbaan waardoor je als fiet-
ser de openslaande deuren alleen kan ontwijken door de rijbaan op
te sturen met alle gevaren van dien. Een fietsstrook achter de Kiss
and Ride langs geeft in ieder geval nog een uitwijkmogelijkheid tus-
sen de bomen door.

Wanneer u dit leest zijn de fietsenstallingen aan de overkant van
de Hoofdstraat reeds in gebruik en staan ze er netjes bij. Uitein-
delijk zullen de plannen dan ook zeker een kwaliteitsimpuls leveren
en behalen het openbaar vervoer, de voetgangers en fietsers een
kleine overwinning op de auto en, belangrijker nog, op de veiligheid.

Station Driebergen-Zeist op de lange termijn
Behalve voor de korte termijn worden er ook plannen gemaakt om
het station voor de lange termijn te verbeteren. Op 19 september
hield de gemeente een voorlichting over de plannenmakerij. Niet al-
leen de gemeente Utrechtse Heuvelrug, maar ook de gemeente
Zeist, ProRail en de Provincie presenteerden zich.

De heer Mik van de provincie begon met te vertellen dat er in het
voorjaar een bestuurlijke afspraak is gemaakt om het aantal sporen
bij het station uit te breiden en dat de Hoofdstraat onder de
spoorlijn doorgaat. De spoorlijn zelf blijft even hoog, waardoor er
een tunnelbak voor het wegverkeer komt. Hoe dat precies gemaakt
gaat worden, daarover zullen in de komende jaren nog meer afspra-
ken over gemaakt worden.
Vervolgens vertelde de heer Kranenborg (ook van de provincie) dat
er twee dingen zijn die nader uitgezocht worden: hoe het spoor
wordt aangelegd (door ProRail) en hoe het omliggende gebied even-
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tueel nog verder ontwikkeld kan worden (door de provincie). Met
deze gebiedsontwikkeling zou extra geld beschikbaar kunnen ko-
men, om de kwaliteit van de tunnel onder het spoor door te verbe-
teren. Hierbij gaat het dan om fietspaden aan beide zijden van de
Hoofdstraat en taluds inplaats van keerwanden bij de hellingen.
Ook het stationsgebouw zou verbeterd kunnen worden.
Vanuit de zaal waren er nogal wat vragen over de historie van het
project. Eerder was er immers sprake van een spoorverdubbeling
waarbij de gemeenten vonden dat het spoor opgetild moest worden
en de kwetsbare grondwaterstromen niet verstoord zouden wor-
den. Ook de directeur van het aanpalende landgoed "de Reehorst"
toonde zich teleurgesteld, zij zag niets terug van het plan dat zij
een tijdje terug bij de provincie had ingediend. De gedeputeerde
van de provincie gaf aan dat de plannen aangepast waren, omdat de
HSL-oost in Nederland niet meer op topsnelheid gaat rijden en dat
de provincie en gemeenten "hun knopen moesten tellen", om met
ProRail tot overeenstemming te komen.
In de komende tijd zal met name de gebiedsontwikkeling verder
uitgewerkt worden en zal in "ontwerpateliers" duidelijk worden wat
er in na 2010 met het station gaat gebeuren. Want in 2014 moet
het allemaal vernieuwd zijn en zou het station het visitekaartje
voor de Utrechtse Heuvelrug moeten zijn. Samen met de afdeling
Zeist van de Fietsersbond houden wij in de gaten of de belangen
van de fietsers wel voldoende in de plannen worden opgenomen.

Mijn slechtste fietspad
Op 10 mei 2005 werd het meldpunt "mijn slechtste fietspad" door
de Fietserbond opengesteld, het werd helaas een doorslaand suc-
ces. Vorig jaar gaven wij een overzicht van de meldingen die in de
voormalige gemeenten waren binnengekomen. Tijd dus voor een up-
date.
Om met het goede nieuws te beginnen kunnen we melden dat de
provincie het fietspad tussen Leersum en Maarsbergen vernieuwd
heeft en dat de gemeente in Doorn een nieuwe bestrating op de
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Dorpsstraat / Driebergseweg tot de Woestduinlaan heeft aange-
bracht. Voor het overige is er helaas bedroevend weinig verbeterd.
Het meldpunt kent inmiddels 28 klachten voor de hele gemeente,
waarbij het fietspad over de Veenseweg tussen Amerongen en
Veenendaal en de Heu-
velsesteeg in Overberg
"populair" blijven.

Een klager meldt: "Het
fietspad tussen Ameron-
gen en Veenendaal door
het bos is erg slecht. Dit
wordt veroorzaakt door-
dat boomwortels onder
het fietspad doorgroeien en het asfalt omhoog werken. Hierdoor
ontstaan er hoge hobbels waar dagelijks honderden scholieren uit
Leersum, Amerongen, Overberg en Elst over fietsen. Alle fietsende
toeristen nog niet eens ge-
noemd. Regelmatig gebeurt
het dat door de hobbels boe-
kentassen van de bagagedra-
gers vallen en in het achter-
wiel terecht komen. Vorig jaar
zijn een paar hobbels ter
hoogte van Amerongen wegge-
haald, maar het slechtste stuk richting Veenendaal is helaas onge-
moeid gelaten. Hier moet snel iets gebeuren, voordat er ernstige
ongelukken gebeuren!!!!!!!" En een forens uit Wijk bij Duurstede (!)
meldt: "Ik fiets regelmatig op dit fietspad naar mijn werk en voor-
al in de winterperiode is dit pad gevaarlijk door het slechte onder-
houd. Daarnaast strooit men ook niet op dit pad en dat is natuurlijk
ook vragen om ongelukken zeker met de hoogteverschillen die je in
dit pad hebt. Overigens is het een prachtige route door het bos! Ik
hoop, dat de gemeente(s)actie ondernemen"
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Nieuw zijn meldingen over fietspaden in de omgeving van camping
Het Grote Bos. Zowel de Arnhemse Bovenweg als de Austerlitzse-
weg vallen "in de prijzen": "Het fietspad, dat van asfalt is wordt in
het geheel niet onderhouden. Daardoor heb je enorme last van
wortels. Verder wordt bv. het zandpad voor auto"s er direct naast
soms gladgemaakt, en dan wordt al het zand op het fietspad ge-
schoven. Daardoor is er op sommige plekken net een halve meter
fietspad over. Want dit zand wordt niet weggehaald. Maar ook de
bladeren in de herfst niet. Kortom wat mij betreft het slechtste
fietspad in de omgeving."

Helaas komen wij er op dit moment niet aan toe om deze meldingen
extra onder de aandacht van de gemeente te brengen. Daarom zoe-
ken wij nog iemand in het bezit van een (digitaal) fototoestel, vrije
tijd en vaardigheden om knelpunten bij de gemeente aan te kaarten.
Graag even melden bij utrechtseheuvelrug@fietsersbond.nl .

Stallingsruimte gezocht
Voor een klassieke tandem zoek ik een stallingsruimte in Drieber-
gen of omgeving. De Eysink-
tandem dateert uit circa
1951 en wil ik graag in de fa-
milie houden, maar past niet
in onze schuur. Wie heeft er
nog wel ruimte en wil deze
beschikbaar stellen? In ruil
hiervoor mag natuurlijk ook
van de tandem gebruik ge-
maakt worden.
Reacties graag naar: Herbert Tiemens, 0343-533291 of h.tie-
mens@planet.nl
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Knooppuntbewegwijzering in Utrecht
Van de provincie ontvingen wij het bericht dat zij het project be-
wegwijzering van fietspaden door middel van knooppunten is ge-
start. In de gehele provincie Utrecht zal op basis van bestaande of
geplande wegen en paden bepaald worden welke trajecten worden
opgenomen in een netwerk. Alle trajecten worden op elkaar aange-
sloten waardoor een spinnenweb ontstaat dat het gehele gebied zal
beslaan.

Voorbeeld fietsknooppuntennetwerk
in de Vlaamse Kempen

De bewegwijzering middels knooppunten is dan niet meer het be-
wegwijzeren van (volledige) fietsroutes, maar het bewegwijzeren
van een aantal zorgvuldig geselecteerde fietspaden, die als geheel
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een netwerk vormen, waarbij de kruisingen van fietspaden als
knooppunt worden gemarkeerd. Elk knooppunt heeft een uniek num-
mer. Door telkens bij een knooppunt een traject te kiezen naar
weer een volgend knooppunt kan de fietser naar eigen inzicht zelf
een tocht samenstellen, tussentijds verlengen of inkorten. Verwij-
zingsborden met daarop de knooppuntnummers leiden fietsers van
knooppunt naar knooppunt. De bewegwijzering van de trajecten zal
altijd in twee richtingen zijn bewegwijzerd. Het plannen van een
tocht gebeurt via overzichtkaarten. De recreant vindt deze zowel
bij de knooppunten zelf in de vorm van vaste informatiepanelen als
in de vorm van routekaarten. Ook zullen de knooppunten in de fiets-
routeplanner worden opgenomen.Het is vanuit zowel landschappe-
lijk, maatschappelijk en economisch belang zeer wenselijk om ook in
de provincie Utrecht een fietsknooppuntensysteem te realiseren.

Inmiddels is het eerste ontwerp van het netwerk gereed en is dit
besproken met de alle gemeenten binnen de provincie Utrecht. Als
Fietsersbond zullen wij er voor waken dat het ook buiten de beweg-
wijzerde routes prettig fietsen blijft.

Er is meer dan de Utrechtse Heuvelrug…
Als afdeling richten we onze aandacht in eerste instantie op zaken
die spelen in onze gemeente. Maar een fietspad houdt niet op bij de
gemeentegrens. Er zijn nogal wat zaken die de gemeentegrens
overstijgen. Sinds vorig najaar is er, op initiatief van de afdeling
Utrecht (stad) een overleg tussen alle afdelingen van de provincie.
We zijn intussen 2 keer bij elkaar geweest en het overleg lijkt erg
nuttig. Er zijn geconstateerde problemen uitgewisseld die over de
gemeentegrenzen heen gaan. Maar ook gaan we bekijken hoe we ge-
zamenlijk kunnen optreden als het gaat om het verdelen van de gel-
den die bijvoorbeeld door de provincie beschikbaar worden gesteld.
Door als grote club op te treden leggen we vast meer gewicht in de
schaal dan als afzonderlijke afdelingen, maar belangrijker nog: sa-
men beschikken we over veel meer deskundigheid!

Pagina 15



ADRESSEN:

Bestuur: adres: functie: tel.nr:
Frans Baartman Oranjelaan 31 voorzitter 515703
Patrick Nootebos de Grutto 11 alg. bestuurslid 511712
Johan de Roo Engweg 71 penningmeester 512752
Bert Rook Oosterstraat 12 alg. bestuurslid 517930
Herbert Tiemens Marterkamp 17 alg. bestuurslid 533291

Website: www.fietsersbond.nl/utrechtseheuvelrug

Redactie: Bert Rook
Oosterstraat 12
3971 AP Driebergen
tel. 0343-517930
E-mail: utrechtseheuvelrug@fietsersbond.nl

Landelijk Bureau:
postadres: fietsersbond

Postbus 2828
3500 GV Utrecht

bezoekadres: Balistraat 59
Utrecht

telefoon: 030-2918171
fax: 030-2918188

Telefoonnummer gemeente Utrechtse Heuvelrug: 0343-565600

Pagina 16


