
informatie-bulletin van de

Afdeling

Utrechtse Heuvelrug

september 2006 / jaargang 1 / nummer 1



Van de redactie.
Daar is 'ie dan: het eerste nummer van ons afdelingsblaadje met de
nieuwe naam: de heuveltrapper. Uit een aantal inzendingen hebben
we deze naam gekozen. Ook deze naam legt weer een link tussen
het fietsen en de naam van onze nieuwe gemeente en afdeling.
De naam is bedacht door E.J. van Hoorn uit Maarn.
In dit nummer weer veel informatie, zowel over fietsen in het alge-
meen als over de zaken die spelen in onze gemeente.
Veel leesplezier en: reacties en tips zijn altijd welkom!

Fietsrouteplanner voor provincie Utrecht:
gratis digitale fietskaart Utrecht online

De Fietsersbond heeft een digitale fietsrouteplanner ontwikkeld
voor de provincie Utrecht en de Gooi- en Vechtstreek (NH). Met
deze fietsrouteplanner kunnen gebruikers niet alleen begin- en
eindpunt van de route opgeven, maar ook persoonlijke voorkeuren
zoals de kortste, de best geasfalteerde of de meest groene route.
Ruim honderd ervaren fietsers leverden de afgelopen maanden de
input voor wat waarschijnlijk de meest complete fietskaart ooit is.
De planner is gebaseerd op deze zeer gedetailleerde fietskaart van
de provincie. De planner is vanaf 14 juni jl. gebruiksklaar en kan
gratis gebruikt worden op internet via:

www.fietsersbond.nl/fietsrouteplanner

Tot nu toe was er geen goede digitale routeplanner voor fietsers.
In de routeplanners voor het autoverkeer ontbreken verbindingen
zoals vrijliggende fietspaden, handige fietsdoorsteekjes en wegen
die wel voor fietsers maar niet voor het autoverkeer toegankelijk
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zijn. Door de bijdragen van vrijwilligers van de Fietsersbond uit de
hele provincie konden deze gegevens in de fietsrouteplanner wor-
den opgenomen. De fietsrouteplanner is een product van de Fiet-
sersbond.
Ook andere provincies hebben belangstelling om samen met de Fiet-
sersbond digitale routeplanners te maken. De bond hoopt binnen
afzienbare tijd een digitale fietsrouteplanner voor heel Nederland
beschikbaar te hebben.

Speciaal voor fietsers.

Met de fietsrouteplanner kunnen gebruikers verschillende voorkeu-
ren opgeven. Een woon-werkfietser bijvoorbeeld kan de kortste of
snelste route kiezen, maar een racefietser een route over glad as-
falt. Recreatieve fietsers kunnen kiezen voor groene routes, een
route langs het water of zoveel mogelijk over schelpenpaadjes. Ook
is het mogelijk een rondrit te plannen. In de routeplanner worden
de kwaliteit van het wegdek en verkeershinder meegenomen. Dit
maakt de routeplanner uniek en echt waardevol voor fietsers. Uniek
is ook dat de geplande route in een GPS-apparaat kan worden ge-
zet.
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Ouderen op de fiets.

De Unie KBO en de Fietsersbond hebben een onderzoek uitgevoerd
naar het fietsgedrag onder oudere fietsers.
De bonden wilden ondermeer weten wat ouderen belemmert om te
fietsen en wat daaraan gedaan kan worden. Uit het onderzoek
blijkt dat ouderen tot op zeer hoge leeftijd massaal blijven fiet-
sen. Van de 75-plus respondenten fiets nog 82 %, van de 80-plus
respondenten 72%. De fiets wordt het meest en tot het laatst toe
gebruikt voor het doen van boodschappen, gevolgd door recreatieve
tochtjes, bezoek aan familie en vrienden, doktersbezoek en vrijwil-
ligerswerk.

Ouderen vinden fietsen
vooral gezond, ontspannend,
goed voor het milieu en be-
langrijk voor het behoud van
zelfstandigheid. Dat laatste
geldt vooral voor vrouwen.
Daarnaast voelen oudere
fietsers zich ook fit en ge-
zond.
Als belangrijkste nadelen
worden genoemd: kou en nat-
tigheid, de kans op fietsdiefstal en lastig bagagevervoer. Bij de al-
leroudsten wordt gevaar als grootste nadeel genoemd.
Ouderen gaan minder fietsen of stoppen zelfs met fietsen vanwege
medische redenen en toenemende verkeersdrukte. Uit het onder-
zoek blijkt verder dat ouderen vooral beter onderhoud van fietspa-
den willen, vermindering van de kans op diefstal en vermindering
van verkeersdrukte. Actieve leden van de Unie KBO en de Fietsers-
bond zullen de resultaten gebruiken bij hun activiteiten in gemeen-
ten.
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Leukere spiegels, stoerdere seniorenfietsen.

Het onderzoek levert ook een aantal aanbevelingen op voor de
fietsbranche. Vooral de oudere mannen zeggen geen enkele behoef-
te te hebben aan aangepaste fietsen. Dat komt waarschijnlijk om-
dat ze dat niet stoer, niet macho
en echt oudemannenachtig vinden.
Datzelfde geldt voor spiegels.
De Fietsersbond roept fietsfabri-
kanten op te investeren in hippe,
stoer vormgegeven fietsen met
trapondersteuning, lage instap, en
spiegel. De markt daarvoor wordt
groter door de vergrijzing, en de
nieuwe ouderen zijn kritischer en
wellicht ijdeler dan ooit. Ook oplossingen voor het als lastig erva-
ren bagagevervoer zijn welkom. Daarnaast bleek behoefte aan her-
invoering van het SH-plaatje. Dit plaatje vroeg andere weggebrui-
kers rekening te houden met de slechthorendheid van de fietser.
Dit plaatje is afgeschaft.

En als de conditie terugloopt?

Met het ouder worden worden zaken als "tegenwind" en "heuveltje
op" steeds beter voelbaar. Een fiets met elektrische ondersteuning
kan dan wel eens de oplossing zijn. Net even dat "duwtje in de rug"
waardoor fietsen mogelijk blijft. In tegenstelling tot de vroegere
"Spartamet" moet je bij deze fietsen wel zelf blijven trappen en
het fietsen blijft dus een gezonde bezigheid. Er zijn allerlei uitvoe-
ringen van deze fietsen (ook lage-instap modellen). Bij sommige mo-
dellen is het verschil met een "normale" sportieve fiets nauwelijks
te zien. Om die reden zie je ook steeds vaker jongere mensen op
die fietsen. Op de fiets naar het werk, in het nette pak en met een
redelijk tempo zonder helemaal bezweet aan te komen. Kijk, en dan
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wordt die fiets misschien weer wel stoer en ook voor de oudere
man aantrekkelijk..… De fietsen zijn wel een stuk zwaarder dan een
gewone fiets dus achterop de auto "even op de fietsdrager zet-
ten" kan lastig zijn. Maar ook daarvoor zijn oplossingen: er is een
oprijgoot te koop zodat de fiets niet getild hoeft te worden.

Maar laten we eerlijk zijn: is een krasse senior op een aangepaste
fiets eigenlijk niet veel stoerder dan een 20 jarige in een SUV???

Fietsersbond gaat opnieuw meten!

Enkele citaten uit recente persberichten:

-Fietsersbond onderzoekt relatie gezondheid en fietsbeleid in gemeen-
ten
-Inzet hightech voor meting fietsvoorzieningen, luchtkwaliteit en ge-
zondheid
-Gezondheid en fietsgebruik centraal in nieuw onderzoek Fietsbalans-
2.

De Fietsbalans bracht vanaf 2000 het fietsklimaat in 125 gemeen-
ten in kaart (waaronder Driebergen) door 10 aspecten te onderzoe-
ken, onder andere wegdek, oponthoud, veiligheid, snelheid en fiets-
gebruik. De onderzoekers fietsten in totaal 10.000 kilometer op
speciaal ontwikkelde meetfietsen voorzien van computerapparatuur,
microfoon en camera.
In 2006 start de Fietsersbond met een vervolg op de Fietsbalans:
Fietsbalans-2.

In Fietsbalans-2 worden gemeenten weer beoordeeld op de 10 as-
pecten uit de Fietsbalans en wordt bekeken welke vooruitgang er
geboekt is sinds 2000.

Het onderzoek is echter uitgebreid met drie nieuwe aspecten:
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- het fietsparkeerbeleid
- de luchtkwaliteit
- de gezondheidseffecten van het fietsgebruik.

Doel van de Fietsbalans-2 is gemeenten heel specifieke informatie
te verschaffen over verschillende vormen van gezondheidswinst die
er te behalen zijn bij een verhoging van het fietsgebruik. Wat de
gemeente precies kan doen om die verhoging te bewerkstelligen
staat in het eindrapport met onderzoeksgegevens en daaraan ge-
koppelde aanbevelingen.

Speciale apparatuur voor meting persoonlijke blootstelling
verkeersdeelnemers aan luchtvervuiling.

Voor het meten van de luchtkwaliteit is speciale apparatuur ontwik-
keld voor op de fiets en voor in de auto.
De bond wil onderzoeken of er verschil is tussen de luchtkwaliteit
in de auto en op de fiets en op verschillende plaatsen in de gemeen-
te.
Tevens wil de Fietsersbond laten zien hoe de lucht op fietsroutes
kan verbeteren als meer mensen de fiets pakken in plaats van de
auto, of als de routes worden gewijzigd. Voor het onderzoek naar
de persoonlijke blootstelling aan luchtvervuiling wordt samenge-
werkt met het IRAS (Institute for Risk Assessment Sciences) van
de Universiteit Utrecht.

In samenwerking met het Instituut voor Gezondheidswetenschap-
pen van de Vrije Universiteit wordt getracht elke gemeente zo con-
creet mogelijk inzicht te geven in de relatie gezondheid en fietsen.
Hiervoor wordt onder andere geïnventariseerd hoeveel inwoners
lijden aan ziekten door bewegingsarmoede en fijn stof, en welke
helende en preventieve bijdrage een gewijzigd verkeersbeleid
daaraan kan leveren.
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De hightech meetfietsen zijn met de ervaringen uit de Fietsbalans
nog verder verfijnd en onder andere voorzien van GPS. Alle onder-
zoeksmaterialen zijn speciaal voor dit specifieke onderzoek ontwik-
keld en vervaardigd. De Fietsersbond heeft voor het eerst in haar
bestaan een auto aangeschaft. Dit was noodzakelijk vanwege het in-
stalleren van de meetapparatuur.
Daarnaast is het voor een zuivere
vergelijking van belang dat steeds
met dezelfde voertuigen wordt gere-
den. Alle onderzoeken vinden in de-
zelfde maand en bij voorkeur bij het-
zelfde weertype plaats, omdat
weersomstandigheden sterk van in-
vloed kunnen zijn op de lucht.
Onze afdeling wil graag mee-
doen aan dit onderzoek! De ko-
mende maanden zullen we de
nodige stappen zetten.

Aansprakelijkheid.

Onlangs te lezen in de kranten:

-Gemeente aansprakelijk voor gebrekkige weg.
-Schadevergoedingsaanvragen van fietsers vaak niet goed behandeld.

Fietsers die vallen door een gebrekki-
ge toestand van de openbare weg en
daardoor schade oplopen, kunnen de
gemeente daarvoor aansprakelijk stel-
len! In veel gevallen volgt ten onrech-
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te een afwijzing, zo blijkt uit onderzoek van de Wetenschapswinkel
in opdracht van de Fietsersbond. De motivering is juridisch vaak
twijfelachtig of evident verkeerd, aldus onderzoekster R. Rijnhout.
Veel claims worden in tweede instantie alsnog toegekend.

Tweede brief postzegel meer dan waard?

Met de afhandeling van schadeclaims van fietsers is in de praktijk
nogal wat mis. Rijnhout stelde vast dat in meer dan de helft van de
gevallen de motivering van het besluit tot afwijzing of erkenning
juridisch gezien evident verkeerd of twijfelachtig is. Zo beroepen
wegbeheerders zich ten onrechte op het feit
dat zij niet bekend waren met de gebreken van
de weg; gezien de risicoaansprakelijkheid van
de wegbeheerder (art. 6:174 BW) is dit niet
van belang.

Uit dossieronder-
zoek komt ook naar
voren, dat verzeke-
raars van wegbe-
heerders minder

claims in eerste instantie toekennen dan
gemeentes zelf en dat verzekeraars
meer standaardbrieven sturen. Van alle
in eerste instantie afgewezen claims werd eenderde in tweede in-
stantie alsnog toegekend. Nog eens vergoeding eisen is dus een
postzegel meer dan waard, aldus de onderzoekster.

Afhandeling schadeclaims moet beter.

Het onderzoek bevestigt het vermoeden
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van de Fietsersbond, dat schadeclaims van fiet-
sers door gemeentes te vaak onvoldoende serieus
genomen worden. Te snel vervalt men in stan-
daardzinnen als "wij wisten het niet" of "u had be-
ter moeten uitkijken".

Op de website van de Fietsersbond staan gratis adviezen hoe te
handelen bij schade door een slechte weg.
Het beste is natuurlijk dat de staat van de weg zo goed is dat er
geen eenzijdige ongevallen plaatsvinden , aldus Theo Zeegers van
de Fietsersbond.

Slechte fietspaden kunnen gemeld worden via het meldpunt van de
Fietsersbond, eveneens op:

www.fietsersbond.nl

Fietsen en gezondheid.

Steeds vaker en steeds indringender duiken berichten op over de
samenhang tussen gezondheid en fietsen.
Een werkgroep van het KWF Kankerbestrijding komt tot de conclu-
sie dat bewegen helpt bij het voorkomen van sommige vormen van
kanker. Dat bewegen en vooral fietsen je (langer) fit houdt is al
heel lang bekend.

Wat wij nu enigszins merkwaardig vinden is het volgende:

Op het moment van het schrijven van dit artikel is het heet in Ne-
derland (zo’n 30 oC). Aangeraden wordt om je minder in te spannen
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vooral vanwege de luchtverontreiniging (ozon met name). En hierin
schuilt nu precies de paradox!
Deze luchtverontreiniging is voor een groot gedeelte te wijten aan
de uitlaatgassen van auto’s. Het advies je minder in te spannen pleit
ervoor dat je eerder de auto pakt dan de fiets, ondanks het mooie
weer. Terloops wordt er ook nog vermeld dat minder autorijden
niet helpt, in ieder geval niet de eerste dagen.
Dus: door de luchtvervuiling moet je minder fietsen en gewoon blij-
ven autorijden of juist nog meer. Daardoor wordt in ieder geval de
luchtverontreiniging niet minder!
De Belgen pakken dat toch wat verstandiger aan (minder hard rij-
den enz.). Het argument in Nederland dat het
de eerste dagen toch niet uitmaakt dat er
minder uitlaatgassen in de lucht terecht ko-
men is flauwekul. Deze hittegolf was al een
week eerder voorspeld. Een advies of zelfs
een dwingende maatregel om de auto te laten
staan of minder te gebruiken is dan ook zeer
wel mogelijk. We kunnen dan in ieder geval
blijven fietsen en dat zonder de hinderlijke ozon. Aanbevolen
wordt om minimaal een half uur per dag (maar langer is nog een
stuk beter) min of meer intensief te bewegen.

De fiets gebruiken voor je woon-werk ver-
keer is ideaal om hieraan te voldoen. En
hoe meer mensen dit doen hoe schoner de
lucht het gezonder het wordt! Wij vinden
dat de gemeente hierin haar verantwoor-
delijkheid moet nemen. Dat betekent dat

je je inwoners probeert te "verleiden" om de fiets te pakken (of te
voet te gaan) i.p.v. van de auto, zeker voor korte afstanden.

En dat kan door b.v.

- De fietspaden goed te onderhouden of te asfalteren.
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- Gratis bewaakte stallingen maken.
- Betaald parkeren (onderzoek wijst uit dat al een klein parkeer-

bedrag het autogebruik met procenten naar beneden brengt).
- Stoplichten fietsvriendelijk af te stellen.
- Doorsteekjes te maken, zodat de fietser zich snel en via een

korte(re) route kan verplaatsen.
- De veiligheid voor fietser en voetganger te vergroten (onder-

zoek heeft geleerd dat hoe meer er gefietst wordt hoe veiliger
het wordt voor de fietser (en voetganger)!

- Goede verlichting van de fietspaden.

advertentie

In ons assortiment hebben wij ook diverse
fietsen met electrische trapondersteuning.

Maak eens een afspraak voor een proefrit!

Kijk ook eens op: www.van-velzen.nl
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Bekijk het eens van de andere kant…

Het is wellicht u ook wel overkomen: als fietser erger je je regel-
matig aan het gedrag van bijvoorbeeld de automobilisten op een be-
paald kruispunt. Mij overkomst het in ieder geval regelmatig. Zo
heb ik me in Driebergen lang gestoord aan automobilisten die niet
stopten voor het voorrangsfietspad maar precies erop. Totdat ik
zelf een keer met de auto op dat kruispunt aan kwam rijden en ont-
dekte dat je, als je niet op het fietspad stopte, domweg niet kunt
zien os er fietsers aankomen. De fietsers kwamen uit en tunneltje
en daar had je, als je netjes voor het fietspad stopte, geen zicht
op. Ineens is er dan in plaats van "ergernis over" "begrip voor" het
gedrag van de ander.

Iets vergelijkbaars maak ik dagelijks mee op m'n
fietstocht woon-werk van Driebergen naar
Utrecht. Zowel op een rotonde in Zeist als op
een kruispunt in Utrecht kreeg ik, terwijl ik
rechtdoor rijd, regelmatig geen voorrang van afslaande automobi-
listen. Op een bepaald moment kreeg ik in de gaten hoe dat kwam:
de grote stroom fietsers slaat af, ik ga als een van de weinige fiet-
sers rechtdoor. Vrijwel geen enkele fietser steekt bij het afslaan
een hand uit met als gevolg dat de automobilisten na een aantal ke-
ren tevergeefs wachten er maar van uitgaan dat alle fietsers wel
rechtsaf zullen afslaan. Ik kreeg dus geen voorrang. Fout, maar wel
begrijpelijk. De oplossing ligt voor de hand: ik steek nu (heel ouder-
wets) mijn linkerhand recht naar voren, de automobilist weet dat ik
rechtdoor ga en vanaf dat moment gaat het vrijwel altijd goed.
Een probleem dat feitelijk wordt veroorzaakt door medefietsers,
alhoewel automobilisten zeker op een rotonde ook maar zelden
richting aangeven….

Deze ervaring hebt u vast ook wel: je fietst in de schemering en je
ziet alles nog probleemloos, geen reden dus om je licht aan te doen.
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Op een bepaald moment rijd je om dezelfde tijd in je auto en dan
zie je pas dat de fietsers zelfs bij schemer al vrijwel niet meer te
zien zijn. Een "eye-opener" noemen de Engelsen dat.

We kennen allemaal het probleem van de "dode hoek" bij vrachtwa-
gens. Er zijn al veel, vaak jonge, slachtoffers gevallen: gewoon over
het hoofd gezien door de chauffeur. Allerlei hulpmiddelen als spie-
gels en zelfs camera's worden gebruikt om dit probleem te verklei-
nen. Ook met deze hulpmiddelen is het probleem echter zeker niet
de wereld uit.
Belangrijk is voorlichting, vooral ook aan fietsende jongeren: leg uit
dat die chauffeur je vrijwel niet kan zien. Anticipeer dus: laat de
vrachtwagen eventueel voorgaan of zorg ervoor dat je wel wordt
gezien en overtuig je ervan dat je gezien bent. Ga ook niet stilstaan
achter een stilstaande vrachtwagen: er is altijd een kans dat hij
achteruit komt.

Zelf rijd ik op een ligfiets. Altijd goed voor aandacht en een praat-
je. Soms bewonderend maar ook vaak kritiek: die lage dingen zie je
niet, levensgevaarlijk! Mijn standaard reactie is dan: ik zit op oog-
hoogte met een bestuurder van een personenauto, zie dus net zo-
veel. Maar ik ben ook net zo hoog als een fietsend kind van onge-
veer een jaar of 7, en vrijwel net zo hoog als iemand in een rolstoel.
Ik ben me daar van bewust en pas m'n rijgedrag daar op aan. Maar
iemand die mij niet ziet, ziet dus ook dat kind en die rolstoel over
het hoofd, en dat is op z'n zachtst gezegd kwalijk! Zeker kinderen
zullen zich er niet altijd van bewust zijn dat ze niet worden gezien.

En hoe is dat dan in de praktijk? Ik heb op de ligfiets niet meer
problemen dan op een "gewone" fiets. En als er problemen zijn komt
dat inderdaad omdat ze mij niet hebben gezien. Dat komt dan niet
doordat ik zo laag ben maar doordat ze gewoon niet hebben geke-
ken. Ik zoek altijd oogcontact en je weet daardoor precies dat ie-
mand je niet heeft opgemerkt: geen contact is niet gezien. Bij de
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"gewone" fiets volgt er dan een "sorry", bij de ligfiets volgt meest-
al: "levensgevaarlijk, koop een normale fiets". Overigens: het gaat
vrijwel altijd om voetgangers die tussen de geparkeerde auto's

door oversteken zonder goed te kijken, met au-
to's op dezelfde rijbaan heb ik nauwelijks proble-
men. Ook niet zo verwonderlijk: als je een mede-
weggebruiker van pakweg een meter hoog en bijna
een meter breed over het hoofd ziet wordt het

tijd voor een ogentest.

Niemand maakt zich echter druk om het feit dat ook personenau-
to's steeds hoger worden. Een gewone fietser komt niet meer bo-
ven een moderne SUV of MPV uit. En heeft er ooit iemand een per-
sonenauto met een vlaggenmast gezien omdat de bestuurder bang
was anders niet op te vallen tussen de vrachtwagens? Dat nemen we
blijkbaar voor lief….

Het verkeersberaad.

In de vroegere gemeente Driebergen was een "verkeersberaad",
een overleg tussen gemeente en or-
ganisaties die bezig zijn met het
verkeer (Veilig Verkeer Nederland,
de Fietserbond etc.). In de nieuwe
gemeente is zo'n beraad nog niet op-
gestart maar we proberen dat wel
weer ingesteld te krijgen. Bij deze
heuveltrapper treft u een oproep
aan om knelpunten in uw woonkern
door te geven. En wilt u actief mee-
doen: meld u aan, alle hulp is welkom!
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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
Stan Slezak Hendrik Kraemerlaan 11 alg. bestuurslid
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
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