
Nederland verandert in rap tempo.
Door de aanleg van nieuwe snel-
wegen en spoorlijnen, de verbreding
van scheepvaartroutes en het
opheffen van overwegen dreigen
fietsers in de knel te komen.

Het betekent soms kilometers omfietsen
via drukke, onplezierige en onveilige rou-
tes. De Fietsersbond spant zich al jaren in
om bestaande fietsverbindingen te behou-
den en barrières te slechten. Daarom
vroegen we in de donatiecampagne in
het afgelopen jaar onder het motto ‘Kom
over de brug’ geld voor het opheffen van
barrières. Een goed voorbeeld van een
opgeloste barrière is de brug over het
Amsterdam-Rijnkanaal tussen Muiden
en Diemen. ‘Een nare verbinding’, zegt
Marjolein de Lange van de afdeling
Amsterdam. ‘Fietsers reden op de brug
over een smalle parallellweg naast de A1
midden tussen de bussen en het sluipver-
keer.’ De Fietsersbond wist te bereiken dat
er geld werd uitgetrokken voor de bouw
van een aparte fietsbrug, die begin 2010
in gebruik wordt genomen.
Een ander voorbeeld van een opgeloste

barrière is het medegebruik door fietsers
van het ecoduct bij Hilversum. De
Natuurbrug Zanderij Crailo, zoals de
officiële naam luidt, is in de eerste plaats
bestemd voor dieren om van het Gooi
naar de Utrechtse Heuvelrug te kunnen
komen. Maar over het ecoduct is ook een
fietspad aangelegd, waarmee fietsers
moeiteloos de provinciale weg en de
spoorlijn Hilversum – Amsterdam kunnen
passeren. Inmiddels heeft onderzoek uit-
gewezen dat de diverse gebruikers elkaar
niet in de weg zitten: de dieren verplaat-
sen zich vooral in de schemering en
’s nachts, fietsers en wandelaars overdag.
De Fietsersbond pleit nu voor openstelling
van meer ecoducten op plekken waar dat

geen problemen oplevert voor de dieren-
wereld.
Tenslotte boekte de Fietsersbond een
groot succes, toen minister Eurlings van
Verkeer en Waterstaat in juni 141 miljoen
euro ter beschikking stelde om de barrière-
werking van spoorlijnen te verminderen of
op te heffen. Met het geld worden onder
meer fietstunnels aangelegd in Barneveld,
Deventer, Nijmegen, Tilburg en Zevenaar.
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voor veilig, snel en plezierig fietsen

Fietsersbond slaat bres in barrières

Voor de Fietsersbond was 2009 een
kansrijk jaar. Er werd veel werk verzet

en tal van successen behaald. In dit jaar-
bericht een greep uit de landelijke en

plaatselijke activiteiten.

Ledenvoordeel
Door lid te worden van de Fietsers-
bond profiteert u van kortingen op
een aantal producten en diensten.
Een overzicht daarvan vindt u op
www.fietsersbond.nl/ledenvoordeel.
Nieuwe aanbiedingen worden aan-
gekondigd in de Vogelvrije Fietser.
Daarnaast krijgt u op vertoon van
uw ledenpas korting op diverse
producten in ruim 500 fietsenwinkels
in heel Nederland.
Meer informatie op www.fietsers-
bond.nl/winkels.



Het begon in 2006 met vijf
kansrijke routes die bekend
staan om hun beruchte och-
tend- en avondspitsfiles: Apel-
doorn - Deventer, Zoetermeer
- Den Haag, Delft - Rotter-
dam, Zaandam - Amsterdam
en Breukelen - Utrecht. De
aanpak is overal hetzelfde: het
wegdek wordt gladgestreken,
obstakels weggehaald, ontbre-
kende schakels aangelegd en
de verlichting verbeterd.
Inmiddels zijn de werkzaamhe-
den aan de vijf routes klaar of
wordt het werk binnen afzien-
bare tijd afgerond. Daarnaast
zullen er nog meer routes
worden aangepakt. Om meer

bekendheid te geven aan
de nieuwe routes zijn bij elke
route promotieactiviteiten
opgezet. Zo deelden Hugo
van der Steenhoven van de
Fietsersbond en Siebe Rietstra
van het ministerie van Verkeer
en Waterstaat op 16 april
tussen Delft en Rotterdam
fietsbellen uit aan passerende
fietsforensen (foto). En op
4 juni fietste een grote groep
fietsers onder aanvoering van
Leontien Zijlaard-van Moorsel
de filevrije route van Apel-
doorn naar Zutphen.
Even dreigde staatssecretaris
De Jager nog een spaak in
het wiel van de fietsforens

te steken toen hij aankondigde
de bestaande bedrijfsfietsrege-
ling af te willen schaffen en
op te laten gaan in een nieuwe
werkkostenregeling. De Fietsers-
bond sprak zich uit tegen het
voorstel: de fiets zal het immers

al gauw afleggen tegen de
bedrijfsuitjes en feesten.
De lobby had succes: voorlopig
blijft de oude regeling bestaan
naast de nieuwe. De werkgever
mag naar keuze de oude of de
nieuwe regeling toepassen.

Creatieve ontwerpen
Wie denkt dat de Fietsersbond zich alleen bezighoudt
met de fietspaden heeft het mis.

Ook ruimtelijke ordening en stedenbouw krijgen volop aan-
dacht. In het afgelopen jaar organiseerde de Fietsersbond de
prijsvraag ‘De fietsvriendelijke wijk’, speciaal bedoeld voor
stedenbouwkundigen, architecten, verkeerskundigen of studen-
ten in deze disciplines. Alle 26 inzendingen lieten zien hoeveel
aantrekkelijker en fietsvriendelijker onze steden zouden kunnen
zijn als we dat willen. Want heel veel Nederlanders wonen in
wijken die worden gedomineerd door de auto. De prijsvraag
was in het bijzonder gericht op de ‘aandachtswijken’, waar de
rijksoverheid financieel bijdraagt aan een reconstructie. De
opgave was om in een ontwerp voor zo’n wijk de fiets centraal
te stellen, verkeerskundig en ruimtelijk. De inzendingen (ook
te vinden op www.fietsersbond.nl/ideeenprijsvraag) werden in
november geëxposeerd in de hal van het ministerie van VROM.
Dit ministerie gaf ook een stimuleringssubsidie van 20.000 euro
om een project uit te voeren.

Snelle fietsverbindingen verhogen het fietsgebruik.
Dat blijkt uit de eerste metingen in het kader van het
project Fiets filevrij.

Filevrij naar je werk
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Op en rond het Rijn-
plein in het centrum
van Alphen aan den Rijn
bewegen fietsers, voet-
gangers en bussen zich
kriskras door elkaar. Er
zijn geen aparte trottoirs
of rijstroken aangelegd.

Deze chaotische verkeerssitua-
tie heeft al tot verschillende
ongelukken geleid en is menig-
een een doorn in het oog.
Het werd dus tijd om met een
actie op straat aan te tonen
dat het beter moet. Op zater-
dag 29 augustus tekenden
leden van de Alphense afde-

ling van de Fietsersbond met
stoepkrijt lijnen, fiets- en voet-
gangersymbolen en zelfs een
busbaan op het wegdek. Zo
werd duidelijk waar iedereen
het beste kan rijden en lopen
om ongelukken te voorkomen.
De Fietsersbond kan terugzien
op een geslaagde actie. Niet
alleen vanwege veel positieve
reacties van passanten, maar
ook omdat de belijning werke-
lijk leek te helpen. ‘Fietsers
snijden de bochten al minder
af dan normaal’, stelde Henk
van der Zanden van de afde-
ling vast. ‘Ze rijden in ieder
geval niet meer over de strook
van de tegemoetkomende
fietsers.’

Stoepkrijtactie slaat aan



Meneer Sanders
De Fietsersbond heeft een nieuwe educatieve DVD
gemaakt voor scholieren. ‘Meneer Sanders leert
fietsen’ is de opvolger van de populaire, in 1992
geproduceerde video ‘Meneer Willems leert fietsen’.

Een nieuwe doelgroep zijn de
leerlingen uit de brugklassen
van het voortgezet onderwijs.
Met subsidie van diverse
overheden werden in Noord-
Brabant en Noord-Holland
in totaal zeventien nieuwe
fietsdocenten opgeleid. In
Friesland, tot nu toe een
witte plek op de kaart van
Nederland, startte in oktober
een opleiding tot fietsdocent
met veertien deelnemers..
Intussen bleven de aanvragen

voor fietsdocenten ook in
het afgelopen jaar binnen-
stromen. De Fietsschool
bemiddelt in het contact
tussen fietsdocent en aan-
vrager en probeert vraag
en aanbod zo goed mogelijk
bij elkaar te brengen. Sinds
kort is het ook mogelijk
om aan de hand van een
overzicht op www.fietsers-
bond.nl/fietsschool direct
met een fietsdocent te
mailen.

‘Meneer Sanders’ stelt op een
leuke en spannende manier
houding en gedrag aan de orde
en gaat niet zozeer over de
regels. Dat is gedaan omdat
er al genoeg lesmateriaal over
de verkeersregels beschikbaar
is, maar ook omdat het kennen
en toepassen van de regeltjes
niet genoeg is om je veilig en
prettig in het verkeer te be-
wegen. Vooral fietsers merken
dat er vaak een beroep op
andere kwaliteiten wordt ge-
daan. Een snel inschattings-
en reactievermogen, behen-
digheid en voortdurende
waakzaamheid zijn net zo
belangrijk als kennis van de
verkeersregels. De DVD vormt
samen met de bijgeleverde
toelichting en een uitgebreide
docentenhandleiding op

www.fietsersbond.nl een les-
pakket voor scholieren van 11
tot 16 jaar. Maar in de praktijk
blijkt dat het materiaal ook
heel geschikt is om te gebrui-
ken bij bijspijkercursussen en
fietslessen voor volwassenen.

De DVD kost 10 euro
inclusief verzendkosten
en is te bestellen via
info@fietsersbond.nl.

Voorafgaand aan het vertrek van de trein werd in de Utrechtse
Jaarbeurs de manifestatie Beat the Heat Now gehouden. De Fiet-
sersbond was aanwezig met een informatiestand en een bewaakte
stalling voor de bezoekers van het evenement. Eerder al maakte
de redactie van de Vogelvrije Fietser een Kopenhagen-special.
Ter gelegenheid van de klimaattop verscheen bovendien een een-
malige Engelstalige versie van dat nummer, getiteld Cycling Cities.
In Kopenhagen viel op hoeveel er in de stad te zien is over de
klimaatproblematiek en hoe actief het stadsbestuur de bevolking
informeert. In een groot paviljoen voor het stadhuis was een expo
over duurzame mobiliteit ingericht met heel veel aandacht voor
de fiets. De Engelstalige Vogelvrije Fietsers gingen daar als
warme broodjes over de toonbank. Ook op het alternatieve
Klimaforum waren de Cycling Cities niet aan te slepen.

Cycling Cities is als pdf-bestand te downloaden vanaf
www.fietsersbond.nl.

Klimaattop Kopenhagen
Een delegatie van de Fietsersbond
reisde op zaterdag 12 december
met de Kopenhagen Express naar
de Deense hoofdstad om op de
klimaattop aandacht te vragen
voor de fiets als CO2-neutraal
vervoermiddel.

Fietsschool breidt uit
De Fietsschool van de Fietsersbond heeft de acti-
viteiten in het afgelopen jaar verder uitgebreid.
De Fietsschool levert bekwame fietsdocenten
voor onder meer basisscholen, buurthuizen
en ouderenorganisaties.

De Fietsersbond komt op voor de belangen van alle fietsers.
Voor 26 euro per jaar bent u lid en krijgt u zes maal ons
tijdschrift Vogelvrije Fietser. Geef u op via onze website
www.fietsersbond.nl/steun.

Steun de
Fietsersbond
en word lid!



Gezond
bewegen
Op 29 februari werd
het boekje ‘Fietsen als
medicijn’ gepresenteerd.
In deze uitgave van de
Fietsersbond staat een
aantal interviewsmet
deskundigen die vertel-
len waarom fietsen zo
gezond is.

‘Mensen die fietsen zijn
slanker en leven langer.
Fietsen is net als gezonde
voeding, je moet het in je
dagelijkse routine inbouwen’,
zegt Jaap Seidell, hoogleraar
voeding en gezondheid aan
de Vrije Universiteit. De fiets
vormt een probaat middel in
de strijd tegen hart- en vaat-
ziekten, overgewicht, diabetes

en depressies. Ook geeft het
boekje tips over hoe je het
beste de fiets kunt gebruiken,
toegespitst op de betreffende
gezondheidsproblemen. De
eerste druk van het boekje
was al snel uitverkocht en in-
middels is er een nieuwe druk
verschenen. In samenwerking
met de Landelijke Huisartsen
Vereniging worden 12.000
exemplaren verspreid onder
alle huisartsen in Nederland.

Het boekje kost € 5,95 plus
€ 2,50 verzendkosten en is
te bestellen via www.fietsers-
bond.nl/fietsenalsmedicijn.
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Fietsrouteplanner
De kortste, snelste of mooiste route van
en naar elk willekeurig punt vindt u op
www.fietsersbond.nl/fietsrouteplanner.

Paardenoverlast aangepakt
‘Bloemendaal is een echte autogemeente, dus is
het hard werken. Alleen overleggen en inspreken
is niet genoeg’, zegt Yvonne Hassing van de afdeling
Bloemendaal in een interviewmet de Vogelvrije
Fietser vanmei/juni.

‘Overlast door paarden leeft enorm in deze regio. Tijdens een
actie in Aerdenhout hebben we demonstratief een luier voor
paarden overhandigd. We kregen woedende reacties bij de ma-
nege die voor de meeste overlast zorgt, maar ik ben die dag ook
in contact gekomen met een aardige manegehouder en binnen-
kort gaan we samen met de ruitervereniging op het gemeente-
huis praten.’ Tijdens het gesprek met de gemeente drong de
Fietsersbond aan op het aanleggen van afzonderlijke ruiterpaden
en het schoonhouden van de fietspaden. De gemeente heeft
een inventarisatie toegezegd van de problemen van ruiters. Als
die zijn opgelost hoeven paarden niet meer op de fietspaden.

Scholieren die daar willen oversteken
worden geconfronteerd met een einde-
loze stroom hardrijdende auto’s. Om
toch aan de overkant te komen wach-
ten de voorste fietsers van de groep hun
kans af en steken over, waarna de rest
van de groep volgt. Daarbij worden
automobilisten min of meer gedwongen
om van hun voorrang af te zien.

Meestal gaat dat goed, maar het
komt ook regelmatig voor dat
haastige bestuurders doorduwen.
De betrokken afdelingen filmden de
gevaarlijke situaties en presenteerden
de opnamen aan de gemeente Geldrop-
Mierlo en de plaatselijke scholen.
Bovendien werden de filmpjes op
YouTube gezet. Inmiddels heeft de
gemeente toegezegd maatregelen te
nemen en gaan de scholen een voor-
lichtingscampagne opzetten.

De YouTube-filmpjes zijn te bekijken
op www.dse.nl/~fbheeze/rotonde.html.
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YouTube als actiemiddel
De Fietsersbond had er al voor gewaarschuwd: de nieuwe rotondes bij de
afslag Geldrop van de A67 zijn levensgevaarlijk voor fietsers. Vooral in de
ochtendspits doen zich hachelijke situaties voor bij de fietsoversteek-
plaatsen van de op- en afritten.
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