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Verzwaarde markering nuttig in onoverzichtelijke bochten 
Een verzwaarde asmarkering zorgt voor visuele geleiding en stimuleert fietsers op de 

eigen helft te blijven fietsen. Deze oplossing leent zich vooral voor onoverzichtelijke 

bochten. Dat is de conclusie van een onderzoek van Royal HaskoningDHV naar het effect 

van markeringen op fietspaden. 

 

Onderzocht werd welke invloed markering heeft op het gedrag en de beleving van de 

fietser en welke ontwerpmaatregelen daaruit voortvloeien. 

 

Daaruit blijkt dat een verzwaarde asmarkering zorgt voor visuele geleiding en fietsers 

stimuleert op de eigen helft te blijven fietsen. Deze oplossing leent zich vooral voor 

onoverzichtelijke bochten, wanneer veel fietsers zich in een bocht op de verkeerde 

weghelft begeven. 

 

Lees verder 

“Cycling without age” 
Dit staat voor het fietsen met mensen die 

het zelf niet kunnen, vaak ouderen. Zij 

zitten met zijn tweeën in een soort bakfiets 

die wordt voort gepeddeld door een achter 

hen zittende “piloot”. De fiets is elektrisch 

ondersteund. Het idee is komen 



 

ondersteund. Het idee is komen 

overwaaien uit Denemarken. Zie bijv. 

Ageless Cycling. 

In verschillende plaatsen in Nederland is 

er al een start mee gemaakt. Mochten 

leden interesse hebben om hier in Ede 

zoiets te organiseren, dan kunnen zij dat 

melden aan onze kerngroep. 

 

 

Zie ook: Fietsen met ouderen 

 

Lees verder 

Fietspaaltjes 
In de vorige Nieuwsbrief werd verwezen 

naar de inventarisatie van de fietspaaltjes. 

We werden erop geattendeerd dat deze 

niet compleet was. Dit is nu hersteld en de 

complete inventarisatie  kun je 

terugvinden door op de link fietspaaltjes te 

klikken. Misschien is het je al opgevallen? 

Onze actie heeft al tot (gedeeltelijk) 

succes geleid omdat de paaltjes die 

verwijderd zijn dit voorjaar niet zijn 

teruggeplaatst. 

We hopen dat er nog meer paaltjes 

volgen. 

  

 

Watertappunten 
Onlangs is de Fietsersbond een actie gestart om zowel bestaande als gewenste openbare 

watertappunten te melden op het meldpunt. Zie hiervoor: http://meldpunt.fietsersbond.nl. 

Je wordt opgeroepen om zowel bestaande als gewenste 

openbare watertappunten te melden op het meldpunt. Dit is een uitbreiding van het gebruik 

van het meldpunt waarbij we voor de watertappunten ook aparte icoontjes gebruiken. 

Gebruik deze icoontjes om een al bestaand watertappunt te melden (= melding) of om een 

plek te melden waar een watertappunt gewenst is maar nog niet aanwezig (= idee). De 

betreffende icoontjes vind je rechtsboven in het beginscherm van het Meldpunt. Zie ook: 

Campagne Meld Waterpunten. 



 

Fietsknooppunten 
Veel vakantiebezoekers aan onze 

gemeente genieten van ons 

fietspadennetwerk waarbij de 

knooppunten een handige leidraad zijn. 

Ambtenaren van de gemeente Ede 

hadden enkele aanpassingen in petto, 

waarover een werkgroep van onze Edese 

afdeling van de Fietsersbond zich zou 

buigen. Op dit moment is dit even niet 

nodig. De organisatie die over de 

knooppunten in onze omgeving ging, het 

Veluws Bureau voor Toerisme, is ter ziele. 

Voorlopig zullen er dus geen 

aanpassingen komen. Wel is het van 

belang dat het knooppuntensysteem in 

onze gemeente op orde blijft. Wij roepen 

daarom onze leden op om tekortkomingen 

te melden op ede@fietsersbond.nl, 

waarna wij dit doorgeven aan onze 

contactpersoon bij de gemeente. 

 

 

Nieuwe voorzitter Fietsersbond 
In de Ledenraad van de Fietsersbond, 

gehouden op 20 juni j.l. is Marijke van 

Haaren afgetreden als voorzitter van de 

Fietsersbond. In de vergadering werd 

benoemd Alexandra van Huffelen. In het 

dagelijks leven is zij directeur van het 

Gemeentelijk Vervoerbedrijf van 

Amsterdam. Zij is dus niet de eerste de 

beste, evenmin als de aftredende 

voorzitter, die gedeputeerde van de 

provincie Gelderland was. Een aantal 

leden van de afdeling Amsterdam vreesde 

belangentegenstellingen tussen Openbaar 

Vervoer en Fiets. De vergadering zag dat 

bezwaar niet en stemde met 32 stemmen 

voor en 7 tegen voor de nieuwe 

kandidaat; Ede was ook vóór. 
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