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Voor u ligt de Fietskrant. Hierin leest u wat we de komende tijd 
allemaal gaan doen en wat we hebben gedaan voor u als fietser. 
Want de fietser heeft voorrang in Enschede en dat is de Fietsers-
bond ook opgevallen. Ze hebben ons namelijk genomineerd als 
Fietsstad 2014! Daar ben ik ontzettend trots op. Het is een bekro-
ning van alle werkzaamheden die we tot nu toe hebben verricht. 

Fietsen met voorrang in Enschede

Ik feliciteer de gemeente Enschede hartelijk 
met de nominatie voor Fietsstad 2014! 

Mijn gelukwensen gaan vooral uit naar de in-
woners van Enschede. Goede fietsvoorzienin-

gen en een hoog fietsgebruik zorgen voor een 
veilige, plezierige én gezonde leefomgeving. 
Daar profiteren alle Enschedeërs van. 
Grote hulde tenslotte voor onze actieve vrijwil-
ligers van de lokale afdeling van de Fietsers-
bond (Enschede). Jullie inspanningen, acties, 
adviezen en samenwerking met de gemeente, 
hebben tot dit mooie resultaat geleid. Ga zo 
door!

Ik wens iedereen veel fietsplezier.

Marijke van Haaren, 
voorzitter landelijke Fietsersbond

Hans van Agteren
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Er zijn weliswaar nog vier 
goede kandidaten, maar als je 
één van de vijf steden in  
Nederland bent waarin men-
sen het veiligst en zeer plezie-
rig kunnen fietsen dankzij de 
minste hindernissen, dan zijn 
felicitaties en complimenten 
zeker op hun plaats.
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In de afgelopen jaren hebben we stevig aan 
de weg getimmerd als Fietsstad. Allemaal 
om het makkelijker en leuker te maken om in 
Enschede en daarbuiten de fiets te pakken. 
U leest in deze krant bijvoorbeeld welke fiets-
routes er langs de hoofdwegen en in de wijken 
zijn aangelegd en verbeterd. Maar ook hoe 
het staat met de Fietssnelweg F35. We kijken 
momenteel bijvoorbeeld, samen met de Regio 
Twente, hoe we de F35 op een verantwoorde 
manier door kunnen trekken naar het centrum. 
De Pijlhovestraat is ook een mooi voorbeeld. 
Deze fietsstraat is zo ingericht dat fietsers de 
hoofdgebruikers zijn en dus voorrang heb-
ben. We gaan verdeeld over de hele stad 
meerdere straten op deze manier inrichten. 

Door de aanleg van deze routes door de wij-
ken heeft u een uitstekend alternatief voor de 
routes langs de drukke hoofdwegen. Ook via 
nieuwe slimme innovaties proberen we het 
gemak van de fietser te vergroten. Een leuk 
voorbeeld zijn regensensoren. Hierbij hoeven 
fietsers wanneer het regent minder lang te 
wachten bij een rood stoplicht. Op dit mo-
ment zijn we deze innovatie aan het testen bij 
de kruising Hengelosestraat – Tubantiasingel. 
Een andere innovatie is de SMART App. 
Waarmee we wereldwijd hoge ogen scoren. 
Daarover meer verderop in deze krant. U 
ziet het, als fietser heeft u echt voorrang in 
Fietsstad Enschede. Kom ook vooral naar het 
grote Fietsfeest in de binnenstad op zaterdag 
12 april. Op deze dag organiseren we leuke 
evenementen en spellen waar u aan kunt 
deelnemen. Enschede Fietsstad 2014; daar 
gaan we voor!

Hans van Agteren,
Wethouder Verkeer, Milieu,  
Recreatie & Toerisme

Marijke van Haaren Foto: Bas de Meijer

Inhoudsopgave
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‘Van mijn werk fiets ik elke dag van Noord-Enschede naar 
het centrum en het is hartstikke fijn dat ik dit over een lange 

veilige weg kan doen, zonder dat ik daarbij veel verkeer 
tegenkom. Het is veilig en snel. Ondanks dat Enschede een 

grote stad is kun je alles gemakkelijk op de fiets doen.’

Behorend bij Finella Scholts: 

‘Nu ik vaker de fiets pak, voel ik me ook veel 
zelfverzekerder op de fiets. En als je je kleinkind 

ophaalt moet je dat wel zijn ook!’

‘Groot voordeel ten opzichte van het autorijden 
is dat je lekker in beweging bent, je hoofd leeg 

kan maken en niet meer in de file staat. Fietsen 
is goedkoop en goed voor het milieu.’

Fietsen zit in ons DNA

Enschede dankt haar nominatie voor de verkie-
zing Fietsstad 2014 aan haar grote ambities. 
Deze ambities zijn vastgelegd in de “Fietsvisie 
2012-2020”. Kees Lems werkt als verkeers-

kundige bij de gemeente en 
is nauw betrokken bij de uit-
voering van de Fietsvisie: ‘En-
schede wil graag de verschil-
lende verkeersstromen zoveel 
mogelijk uit elkaar halen, zeg 
maar ontvlechten. Doorgaan-
de wegen bieden namelijk 
vaak te weinig ruimte voor al 

het verkeer 
en er is teveel 
oponthoud bij 
kruispunten. 
We creëren 
momenteel 
een netwerk 

van fietsroutes door 30km-gebieden die een 
zo direct mogelijke verkeersluwe verbinding 
vormt tussen woon-, werk- en winkelgebieden. 
Zo kunnen fietsers zich snel, comfortabel en 
veilig in onze stad verplaatsen. We hebben al 
diverse stappen gezet, waaronder de aanleg 
van de Fietsstraat in de Pijlhovestraat. Op een 
Fietsstraat is de fietser de hoofdgebruiker en de 
automobilist is als het ware te gast. Zo hebben 
de fietsers hier voorrang op de zijwegen en ligt 
er een comfortabel rood asfaltlint als wegdek.’

Oplossingen
‘Op plaatsen waar geen Fietsstraat mogelijk 
is of waar een druk kruispunt onvermijdelijk is, 
passen we zoveel mogelijk deelmaatregelen 
van de Fietsstraat toe. We verbeteren en/
of verbreden waar mogelijk de fietspaden en 
fietsstroken langs hoofdwegen en bij kruis-
punten. Of we laten fietsers bijvoorbeeld over-
steken via rotondes, brede middeneilanden of 
verkeerslichten’, licht Lems toe. ‘Bij enkele ver-
keerslichten zijn we begonnen met een proef 
waarbij regensensoren de wachttijd van een 
verkeerslicht voor de fietser verkort in geval 
van neerslag. Een andere proef is de Wacht-
tijdvoorspeller waarop fietsers zien hoe lang 
ze moeten wachten voor ze groen licht krijgen. 
Ter verhoging van het comfort en de sociale 
veiligheid laten we enkele fietstunnels in En-
schede Zuid door kunstenaars beschilderen 
en we laten de verlichting voortaan overdag 
branden. Daarnaast zijn we begonnen met 
het verminderen van het aantal fietspaaltjes, 
die weliswaar de automobilist tegenhouden 
maar wel tot verkeersongelukken bij de fietser 
kunnen leiden. En daar waar de paaltjes niet 
gemist kunnen worden, maken we ze beter 
zichtbaar.’

Fietssnel-
weg F35 
De Fietssnel-
weg F35 is 
een regionaal project om een hoogwaardige 
fietsverbinding langs het spoor van Gronau 
naar Nijverdal te realiseren. In Enschede loopt 
de hoofdas van de Duitse grens naar het Ken-
nispark/Universiteit Twente, met een aftakking 
via Roombeek naar Lonneker en Oldenzaal. 
Enschede heeft hierin een voortrekkersrol 
genomen door de eerste delen te realiseren 
en hoopt daarmee de andere gemeenten het 
juiste voorbeeld te geven. Lems: ‘Mensen zijn 
nog wel eens in verwarring. Het lijkt nu of de 
Fietssnelweg ineens ophoudt en elders weer 
begint. Echter, we maken hem in delen en op 
dit moment is hij gewoon nog niet klaar.’ 

Kijk voor meer informatie 
www.enschede.nl/fiets.

Enschede is van oudsher een 
fietsstad en al vaak voorloper 
geweest op het gebied van in-
novatieve fietsprojecten. Zo zijn 
de verkeerslichten met vier rich-
tingen groen voor fietsers een 
Enschedese uitvinding en intro-
duceerden wij de rotonde met 
fietsers in de voorrang. Uniek 
is ook de Fietssnelweg F35, een 
regionaal project waarin En-
schede een voortrekkersrol heeft 
genomen door de eerste delen 
aan te leggen. Fietsen zit als 
het ware in ons DNA! 

Kees Lems

Fietsstraat Pijlhovestraat

Wachttijdvoorspeller



Waar de bebouwing van Enschede ophoudt en het buitengebied 
begint, ligt een bijzonder gevarieerd landschap met vele 
fietsroutes. En het leuke is dat er tegenwoordig steeds meer 
themaroutes worden uitgestippeld zoals kastelenroutes, 
religieuze routes en koninklijke routes. 

Erop uit met de fiets

??????
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Internetroutes
Het internet biedt veel routes. We zetten er 
een paar op een rij: 
•  Op www.uitinenschede.nl vind je diverse 

fietsroutes in Enschede en kan je zoeken op 
de thema’s erfgoed, authentiek en natuur.

•  Op www.oranjefietsroute.nl vind je de Oran-
jeroute die je het verhaal van de Oranjes in 
Twente laat ontdekken.

•  Op www.langsheiligehuisjes.nl vind je routes 
die je kennis laten maken met het religieus 
erfgoed dat Twente rijk is, bijvoorbeeld het 
Gebedshuizenpad rond Enschede. 

•  Op www.fietsrouteplanner.nl vind je de on-
line fietsrouteplanner van Twente Mobiel 
die zelfs voor je uitrekent hoeveel calorieën 
je verbrandt en hoeveel brandstof en CO2-
uitstoot je bespaart.

•  Op www.fietsen.123.nl vind je tal van routes: 
van een pontjesroute tot en met een kaste-
lenroute.

Rondje Enschede 27 april op Tv!
RTL-4 start binnenkort met een nieuw seizoen 
van het fietsprogramma Go Cycling. In de 
eerste aflevering op zondag 27 april wordt 
aandacht besteed aan Rondje Enschede. 
Daarnaast zal Twente dit seizoen meermalen 
als fietsregio aan bod komen, en wel op de 
volgende data: 27 april, 4 mei, 11 mei en op 
18 mei. Kijken dus!

Route “Rondje Enschede” loopt over nieuwe 
en bestaande paden en verbindt bijzondere 
rustpunten en pleisterplaatsen zoals theetui-
nen, klim- en speelbossen, kunstateliers en 
landgoederen. Aan de route is van alles te 
doen en te beleven. Rondje Enschede is te 
herkennen aan de wit-groene pijl op het me-
talen plaatje en heeft een lengte van 52 kilo-
meter. Op www.rondje.enschede.nl vind je alle 
informatie en kunt u de kaart downloaden.

Rondje Enschede is, als onderdeel van de 
TwentseRondjes app, virtueel verkrijgbaar. Bij 
de Tourist Info Enschede Shop (Stationsplein 
1a) zijn echter ook ‘papieren’ versies beschik-
baar in de vorm van routeboekjes. 

TwentseRondjes app
De mooiste plekjes in het Twentse landschap 
kan je tegenwoordig ontdekken met een virtu-
ele gids op je smartphone: de TwentseRondjes 
app. Deze app maakt van fietsroutes een inter-
actieve beleving met filmpjes, geluidsfragmen-
ten, foto’s en quizjes. Van leuke kinderroutes tot 
lange afstandsroutes door het prachtige coulis-
selandschap. Deze app is gratis beschikbaar in 
de App Store en Google Play. 

Knooppuntenkaart
Dankzij het Fietsroutenetwerk kun je einde-
loos veel routes uitstippelen. Er zijn routes 
vanaf 10 kilometer, maar met behulp van 
zogenaamde knooppunten kun je deze zelf 
eenvoudig uitbreiden tot elke gewenste lengte. 
Elk knooppunt heeft een eigen nummer en de 

borden langs de weg wijzen in twee richtingen 
naar het eerstvolgende knooppunt. Gewoon 
het knooppuntnummer onthouden waar je 
begonnen bent en je komt altijd weer terug 
bij het startpunt. Bij de VVV’s zijn handige 
fietskaarten verkrijgbaar waarop je alle knoop-
puntnummers met de tussenliggende routes 
terugvindt. 

Tip: pagina 10 en 11  
staan boordevol  
activiteiten en fietsroutes! 

Bij Spielehof, gelegen langs Rondje Enschede, 
ontvangt u op vertoon van deze kortingsbon de 
volgende aanbieding:

Elke persoon ontvangt bij “Twentsche 
Koffie” (kopje koffie met krentenwegge) het 
tweede kopje koffie gratis.
Spieleweg 24 te Boekelo, www.spielehof.nl. 

Geldig t/m 31 augustus 2014

Bij Theetuin Ik & mijn moeder, gelegen langs Rondje 
Enschede middenin het Wooldrikpark, ontvangt u op ver-
toon van deze kortinsgbon de volgende aanbieding:

Een heerlijk stuk huisgemaakt gebak naar keuze 
met koffie/thee (2e kopje gratis) voor € 5,- per 
persoon. Max. 2 personen. Zie voor openingstij-
den en voorwaarden www.ikenmijnmoeder.nl . 
Gronausestraat 12 te Enschede.

Geldig t/m 31 augustus 2014

Handige apps die beschikbaar zijn 
in de App Store en/of Google Play:
1.  “AbelLife” is een App met meer dan 300 

leuke en spannende fiets- wandel- en vaar-
routes.

2.  Met de “Fiets!”-app kun je een route plannen 
via het knooppuntensysteem.

3.  De app “Fietsen” van de ANWB biedt 20 
gratis ANWB-routes, maar ook de fietsser-
vicepunten voor pech onderweg. 

4.  Vind nog veel meer handige apps op:  
www.nederlandfietsland.nl/ 
meer-over/fiets-apps.



5 Vragen aan Wim Koolhoven 
van Fietsersbond Enschede

Is Enschede terecht genomineerd als 
Fietsstad 2014? 
‘Enschede is goed bezig. In 2007 ging het heel 
slecht met het fietsen in Enschede; terwijl el-
ders in het land meer mensen gingen fietsen, 
daalde het aantal fietsers in Enschede juist. 
Dat was voor de gemeente een signaal dat 
het roer om moest. Wij zijn vooral heel blij met 
de Fietsvisie 2012-2020. Daar staan goede 
en ambitieuze plannen voor de toekomst in. 
In 2020 moet het percentage fietstochten tot 
7,5 kilometer in Enschede van 34 naar 40 
procent gestegen zijn. De gemeenteraad heeft 
de Fietsvisie unaniem goedgekeurd en zelfs 
aangescherpt. Er valt nog veel te verbeteren, 
maar de wil is er.’

Waarom wordt het fietsers zo naar de 
zin gemaakt? 
‘De gemeente doet niet alleen zo zijn best 
omdat ze zo gek zijn op fietsers. Het is in het 
belang van iedereen dat zoveel mogelijk men-
sen fietsen, anders loopt de stad vast. En-
schede wil een regionale functie hebben, maar 
dan moeten mensen uit de regio met de auto 
de stad in kunnen. Verbetering van infrastruc-
tuur en gratis fietsenstallingen verleid mensen 
uit de stad de fiets te pakken.’

Wat doet de Fietsersbond  
voor Enschede? 
‘Wij houden de belangen van de fietser in de 
gaten door de gemeente scherp te houden 
en kritische vragen te stellen. De gemeente 
vraagt ons ook regelmatig om advies. We zijn 
onder andere nauw betrokken geweest bij het 
opstellen van de Fietsvisie. Van langer gele-
den, 2005, dateert de actie Witte Vrijdag. Toen 
lagen de fietspaden woensdag nog steeds vol 
met sneeuw, terwijl de auto’s nergens meer 
last van hadden. Mede door onze acties is het 
strooi- en veegbeleid sindsdien aanzienlijk 
verbeterd. Recenter hebben we, met hulp van 
een motie van de gemeenteraad, voorko-
men dat fietsers bij de heringerichte kruising 
Brinkstraat-Mooienhof geen voorrang meer 
hadden.’

Meer voorbeelden? 
‘Ambtenaren hebben vaak goede bedoelingen, 
maar moeten de anderen wel meekrijgen. We 
hebben bijvoorbeeld afgesproken dat het bord 
‘Fietsers afstappen’ naar het museum moet. 
Maar dan moet in de voorwaarden van de 
aannemers óók staan dat zij bij wegwerkzaam-
heden voor een behoorlijke omleiding voor 
fietsers zorgen. Als zoiets wordt afgesproken, 
houden wij in de gaten of het bord ‘Fietsers 
afstappen’ toch niet weer opduikt.’

Nog bijzondere wensen? 
‘We willen heel graag een nieuwe fietsenstal-
ling aan de noordzijde van het station, maar 
dat is een kwestie van lange adem. Daarover 
zijn gemeente en Prorail al een hele tijd in 
gesprek.’

Vlnr. Wim Koolhoven, Arvid de Jong, Paul Hofstee, Henk Hoitink en Everwijn Dambrink

Wat? De Fietsersbond is de grootste belangenvereniging voor 
13,5 miljoen fietsers in Nederland met ruim 35.000 leden. 
Hoe? De Fietsersbond bestaat uit een landelijk bureau en 
150 lokale afdelingen, waaronder afdeling Enschede, met 
vrijwilligers die precies weten wat de knelpunten zijn in deze 
gemeente en oplossingen aandragen. 

Meedoen? Fietsersbond Enschede zoekt mensen die aan 
de slag gaan met de lokale meldingen op het Meldpunt van 
de Fietsersbond: www.meldpunt.fietsersbond.nl. Ook zoekt 
de afdeling iemand om de fietsverlichtingsactie in het najaar 
te organiseren. Verder is iedereen welkom die het fietsen in 
Enschede nóg beter wil maken. Meld je aan bij  
enschede@fietsersbond.nl. 

Waarom lid worden? Als je ons helpt Nederland zo 
fietsvriendelijk mogelijk te maken, krijg je 26 exclusieve kaarten 
met fietsroutes door heel Nederland. Daarnaast ontvang je elk 
kwartaal het ledenblad “Vogelvrije Fietser”, met daarin onder 
meer informatie over: elektrische fietsen, nieuwe fietsen en 
andere innovaties op fietsgebied, regenkleding, mooie routes 
en testen van sloten, regenpakken en bakfietsen.

Lid worden kan al 
vanaf 2,50 per maand! 
Ga voor meer informatie naar  
www.fietsersbond.nl 
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In Enschede is de  

fietser ca 10% sneller 

op zijn bestemming 

dan de automobilist

Nederland telt meer 

fietsen (22,3 milj) dan 

het aantal inwoners 

en is daarmee uniek in 

de wereld

Zo’n 40% van de 

Twentse werknemers 

fietst naar het werk 

tegenover 25% elders 

in het land

Wist je dat?

Wist je dat?

Wist je dat?
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Zaterdag 12 april  
Fietsfeest op Oude Markt

Agenda

Maak een proefrit op een elektrische fiets of doe 
mee met een spinningclinic!

Deze dag zal volledig in het teken staan van 
de fiets en alles wat daarmee te maken heeft. 
We lichten alvast een tipje van de sluier op. 
Overweeg je een nieuwe fiets aan te schaffen? 
De Roadshow geeft je een goed beeld van alle 
mogelijkheden die er tegenwoordig zijn. Gaat 
je voorkeur speciaal uit naar een elektrische 
fiets? Laat je dan uitgebreid informeren over 
alle mogelijkheden en probeer enkele model-
len op een daarvoor uitgezet parcours.

Pimp je fiets!
Ook kinderen zullen zich tijdens het fietsfeest 
niet vervelen. Er zijn voor hen tal van leuke 
activiteiten georganiseerd waaronder “Pimpen 
van weesfietsen”. Ook aan hun verkeersveilig-
heid wordt gedacht.  Door de aanwezigheid 
van een speciale vrachtwagen van Veilig Ver-
keer Nederland kunnen zij zelf ervaren waar-
om de ‘dode hoek’ zo gevaarlijk is, en hoe ze 
dit gevaar kunnen ontwijken.  Daarnaast wor-
den jij en jouw kinderen over tal van andere 

verkeersveiligheidskwesties geïnformeerd.
Iedereen die wil weten wat de fietsmogelijk-
heden in onze stad zijn, van wielerclubs tot 
bijzondere fietsroutes, moet zeker een kijkje 
komen nemen!
Zie voor meer informatie enschede.n/fiets en 
facebook.com/gemeenteenschede.

Voorjaarstocht  
27 april 
Twente is prachtig 
wanneer de lente ont-
luikt. Geniet daarvan 

tijdens de Voorjaarstocht, waarbij met fietsclub 
FC Fietsplezier langs het Aamsveen en door 
de wijk OIKOS naar de controle bij Glanerbrug 
wordt gefietst. Terug fietst men over het Hoge 
Boekel en door Enschede-Oost. Er kan tevens 
gekozen worden voor een langere route die een 
extra rondje maakt naar De Lutte. Inschrijven is 
niet nodig, gewoon verzamelen bij de startloca-
tie. Meer informatie en kosten vind je op www.
fc-fietsplezier.nl. 

Dauw-
trap-
pen 
29 mei
In Twente 
is het 
‘’dauwtrap-

pen’’ met Hemelvaart nog altijd een goede tra-
ditie. Je kan aan verschillende activiteiten deel-
nemen. Zo kun je “Dauwtrappen met de herder” 
bij de Schaakskooi in Borkelo (Borkeldweg 1, 
Markelo).  Ook kan je met FC Fietsplezier mee-
fietsen i n de Dauwtrappersrit, waarvoor een 
mooie route is uitgestippeld door natuurgebie-
den Altena en Buurserzand. Inschrijven is niet 
nodig, gewoon verzamelen bij de startlocatie. 
Meer informatie en kosten vind je op www.fc-
fietsplezier.nl. Houd ook www.overuit.nl in de 
gaten voor alle activiteiten rondom het dauw-
trappen dit jaar!

Ambtenaren  
fietstoertocht 
6 juni
Welke gemeente 
kan een fietstocht 

organiseren in een omgeving zonder verkeers-
lichten?! De routes zijn zeer goed bewegwij-
zerd en de organisatie zorgt op professionele 
manier voor een natje en een droogje om de 
dag tot een gezellig einde te brengen.  De 
route loopt door het prachtige Twente en het 
schone Münsterland. Op  
www.ambtenarentoertocht.enschede.nl vind je 
meer informatie en inschrijvings mogelijkheden. 

KunstEnLandschap 
8 & 9 juni
Dit evenement omvat een 
tweedaagse kunstroute in 
het fraaie landschap rond 
Lonneker en in het cultu-
rele hart van Enschede, 
het Roombeek Cultuurpark. 

Onderweg kun je genieten van verrassende 
kunstwerken, installaties en performances. De 
kunstroute is circa acht kilometer lang en open 
van 11.00 tot 17.00 uur. Het is ideaal de route 
met de fiets af te leggen. De start- en verkoop-
punten zijn op het Lonneker Dorpsplein en bij 
de TwentseWelle voor Museum Restaurant 
“bijRozendaal”. Kijk voor meer informatie en 
een overzicht van deelnemende kunstenaars 
op www.kunstenlandschap.nl.

Picknick-
trip 
20 juli 
Deze route 
gaat richting 
Losser voor 

de controle en de lange route gaat door in de 
richting van Bentheim, met natuurlijk op de 
terugweg het picknickhapje. Inschrijven is niet 
nodig, gewoon verzamelen bij de startlocatie. 
Meer informatie en kosten vind je op www.fc-
fietsplezier.nl.

Enschedese Fiets-
vierdaagse 
22 t/m 25 juli
Meer dan 1000 mensen 
fietsen elk jaar mee tijdens 

de Enschedese fietsvierdaagse die Livio orga-
niseert. De Fietsvierdaagse biedt gezelligheid 
en met zorg uitgezette routes langs mooie 
bezienswaardigheden waaronder historische 
gebouwen, nostalgische boerderijen, water-
molens en de prachtige Twentse natuur. Je 
kan vier dagen meefietsen, maar één dag is 
natuurlijk ook mogelijk.  LivioPlus leden ont-
vangen korting en groepen van vier personen 
ontvangen een groepskorting. Daag uw koor, 
kaartclub, biljartvrienden of vriendengroep uit!   
Meer informatie: http://www.livio.nl/enschedese-
fietsvierdaagse-2013  of mail naar enschedese-
fietsvierdaagse@livio.nl.

De gemeente Enschede wil vieren dat wij, dankzij de grote inzet voor de fietser, genomineerd zijn 
voor de verkiezing Fietsstad 2014. Daarom organiseert de gemeente voor alle Enschedeërs, jong en 
oud,  een groot Fietsfeest op zaterdag 12 april van 10.00 tot 17.00 uur op de Oude Markt. 

Leuke activiteiten om met de fiets te bezoeken
Nu het voorjaar begonnen is, zijn er weer tal van leuke activiteiten. Velen zijn goed 
met de fiets te bezoeken. Hierbij enkele suggesties:

✓  Testparcours 
elektrische fietsen

✓  Gratis 
fietsreparatie

✓  Spinnigclinics en 
wielertrainingen

✓  Leuke fotoshoot 
van jouw kind

✓ Modeshow

Fietsroutes
Fietsroute Startpunt Lengte  Informatie 
Gebedshuizepad Enschede 30/52 km www.langsheiligehuisjes.nl/nl/site/fiets-wandelroutes   
Langs heilige 
huisjes De Lutte 35 km  www.langsheiligehuisjes.nl/nl/site/fiets-wandelroutes   
Van jonge leu 
en oale groond
(gps route) Beuningen 39 km  www.gpstracks.nl/fietsroutes-overijssel.php?id=1870    
Hengelo
Hartjesbosroute Enschede 40 km  www.fietsen.123.nl/entry/13697/hengelo-hartjesbosroute  
Meer zielen, 
meer goden Delden 42 km  www.langsheiligehuisjes.nl/nl/site/fiets-wandelroutes
Ave Maria Diepenheim 24 km  www.langsheiligehuisjes.nl/nl/site/fiets-wandelroutes   
Dreiländer See Glanerbrug 21 km  https://sites.google.com/site/glanerbruginfo/recreatie/fietsroutes 
Wilmersbergroute De Lutte 25 km  www.fietsen.123.nl/entry/8277/wilmersberg-route    
Haarmühle Glanerbrug 39 km  https://sites.google.com/site/glanerbruginfo/recreatie/fietsroutes  
Naar de Posbank 
(gps route) Boekelo 215 km www.fietsen.123.nl/entry/9775/naar-de-posbank    
Hellehonden Weerselo 41 km  www.langsheiligehuisjes.nl/nl/site/fiets-wandelroutes      

Activiteit Plaats Datum Informatie  
Paasvuur Boekelo Beckumerstraat te Boekelo 20 april 2014 www.overuit.nl  
Paasvuur Twekkelo Twekkelerweg 110 te Enschede 20 april 2014 www.twekkelo.nl/paasvuur  
Paaseierentocht Buurserzand 21 april 2014 www.natuurmonumenten.nl  
Reeën spotten Buurserzand 25 april 2014 www.natuurmonumenten.nl  
Themamiddag ‘Sporen van WOII’ Weerselosestraat 259 te Enschede 4-mei www.landschapoverijssel.nl  
Hemelvaartsexcursie ‘Vroege vogels’ Weerselosestraat 259 te Enschede 29 mei 2014 www.landschapoverijssel.nl  
Freshtival Rutbeek 8 juni 2014 www.freshtival.nl  
Geuzenpop Rutbeek 1 & 2 aug 2014 www.geuzenpop.nl  
Military Boekelo Broekmaatweg te Usselo 9 t/m 12 okt 2014 www.military-boekelo.nl  
Pinksterfeesten Beckum Haaksbergerweg 152 te Beckum 8 & 9 juni 2014 www.pinksterfeestenbeckum.nl  

Gratis fiets stallen!
Wist je dat er twee gratis bewaakte 
fietsenstallingen zijn? Onder de V&D aan het 
van Heekplein en bij het kruispunt de Graaff.

Openingstijden 
Stalling van Heekplein
Ma t/m wo + vr 08.00 t/m 19.00 uu
Do 08.00 t/m 22.00 uur
Za 08.00 t/m 18.30 uur
Koopzondag 11.00 t/m 18.00 uur

Openingstijden 
Stalling de Graaff
Ma t/m wo 08.30 t/m 18.30 uur
do t/m za 08.30 t/m 05.00 uur
Koopzondag 12.00 t/m 18.00 uur



Hoe kom je tot een betere bereikbaarheid van de stad en de 
regio, zonder je enkel te richten op grote investeringen in asfalt? 
Op initiatief van de gemeente Enschede is gezocht naar een 
innovatieve, duurzamere en goedkopere oplossing om reisgedrag 
op een positieve manier te beïnvloeden. Met als resultaat: de 
SMART app. 

SMART is een gratis app die de reiziger helpt 
om slimmer en bewuster van, naar en in En-
schede te reizen. De app geeft informatie over 
het eigen reisgedrag en de consequenties 
hiervan, en geeft positieve prikkels door uitda-
gingen en beloningen op onderwerpen die de 
reiziger zelf belangrijk vindt. Door dit systeem 
wordt sterk ingezet op het bevorderen van de 
fiets. SMART geeft bovendien informatie over 
de verkeersdruk en helpt om files te vermijden 
of een snellere route te vinden. SMART zoekt 
ook goedkopere of gezondere alternatieven om 
de reis te maken. 

Kies zelf jouw voordeel met SMART 
In de app kan een voorkeur aangeven worden 
zoals: reiskosten verminderen, reistijd bespa-
ren, milieubewuster reizen en meer bewegen. 
SMART laat vervolgens zien wat het effect is 
van de gemaakte keuzes. 

SMART: snellere en bewustere routes 
nemen 
Tijdens het reizen meet SMART automatisch: 
•  met welk vervoersmiddel wordt gereisd (dmv 

gekozen route en snelheid)
• hoe snel iemand van A naar B gaat
• welke route er is gekozen
• hoeveel calorieën er zijn verbruikt
• het effect op het milieu
•  wat de gemaakte vervoerskosten zijn
Op grond van deze gegevens geeft SMART 
advies hoe de gebruiker efficiënter kan reizen.

Internationale belangstelling
Door de opzet van het systeem is het SMART 
concept en de ontwikkelde smartphone techno-
logie, relatief eenvoudig uit te breiden naar an-
dere steden en regio’s. Het concept is boven-
dien voor meer toepassingen geschikt, zoals 
monitoring van verkeerssituaties of het voeren 
van verkeerscampagnes. Binnen het EUROCI-

TIES netwerk, waar Netwerkstad Twente actief 
in is, bestaat grote belangstelling en wordt ge-
zocht naar samenwerkingsmogelijkheden. Ook 
vanuit de stedenband die Enschede heeft met 
Palo Alto/Silicon Valley in Amerika - de baker-
mat van innovaties op ICT gebied - is belang-
stelling getoond.

Meer informatie vind je op www.smartinenschede.nl. 
De app is gratis te downloaden in app stores 
van Apple (iPhone) en Google (Android) met de 
zoekwoorden SMART en Enschede. 

SMART-app: 
Verminder reiskosten en reistijd 
& verdien leuke beloningen!

Kies jouw beloning
Naast de informatie over je reis, kun je met 
het behalen van uitdagingen ook sparen 
voor leuke beloningen in de webshop: bij-
voorbeeld een gratis kaartje voor de ijsbaan 
of korting bij de bioscoop.

Meewerken aan 
een verkeersveilige 
school- en 
woonomgeving voor  
jouw kinderen?
Basisonderwijs:
Je kan als ouder een belangrijk verschil maken door je als ver-
keersouder aan te melden. informatie, inclusief een filmpje en een 
folder, over de functie van verkeersouder kun je vinden op www.
vvn.nl/verkeersouder_worden. Aanmelden als verkeersouder kan 
bij het secretariaat van jouw school.

Voortgezet onderwijs:
In Enschede bestaat sinds 1976 de Stedelijke Ouderverkeersraad, 
afgekort de SOVR. Samen met ouders en scholieren werkt de 
raad aan veiliger wegen, routes en een betere verkeersmentaliteit 
van alle deelnemers aan het verkeer.

Heb je vragen of wil je deelnemen aan de SOVR?  
Neem contact op met Linda Kornegoor: 053-7512600 of  
kornegoor@bc-enschede.nl, of bezoekwww.bc-enschede.nl.
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Enschede start 
internationaal 
succesvolle campagne 
op basisscholen 
Wist je dat er in ons land jaarlijks 35 
verkeersdoden en 685 ziekenhuisgewonden 
vallen onder kinderen van 0 tot 14 jaar? 
En dat een derde hiervan plaatsvindt op de 
school-thuisroute? Of dat een fietshelm de 
kans op hersenletsel bij een ongeval met 53?% 
vermindert? Om de verkeersveiligheid van 
de Enschedese leerling te vergoten start de 
gemeente daarom een campagne, die eerder 
enorm succesvol was in het buitenland.

Vervolg op pagina 15
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Enschede start internationaal  
succesvolle campagne op basisscholen 

Vervolg van pagina 13

Vroeg beginnen
Het project wil jongeren al vroeg vertrouwd ma-
ken met het verkeer en ze stimuleren om daar-
in beschermd en goed zichtbaar deel te nemen. 
Het winnen van het vertrouwen van de ouders 
om samen met hun kinderen per fiets of lopend 
naar school te gaan, vormt ook een belangrijk 
onderdeel. ‘Op een gegeven moment moeten 
kinderen zich zelfstandig in het verkeer bege-
ven, sowieso als ze naar het voortgezet onder-
wijs gaan. Het is enorm belangrijk dat ze dan 
zoveel mogelijk ervaring hebben opgedaan. 
Om de verkeersdrukte rondom basisscholen te 
verminderen en daarmee de verkeersveiligheid 
voor de leerlingen te vergroten, is het eveneens 
belangrijk dat ouders minder met de auto naar 
school gaan,’ aldus Nijenhuis. 

Helm op, Fluo top
In de onderbouw worden leerlingen gestimu-
leerd zich zichtbaar en veilig in het verkeer 
te begeven door een fluovest en fietshelm te 
dragen. Nijenhuis: ‘Als een leerling ‘s morgens 
met een fluovest naar school komt, ontvangt hij 
een sticker die op een persoonlijke kaart ge-
plakt kan worden. De leerling krijgt, naargelang 
het aantal stickers op zijn kaart, een beloning. 
Zichtbaarheid is voor voetgangers en fietsers 
extra belangrijk, omdat zij de meest kwetsbare 
groep verkeersdeelnemers vormen.’

Schoolthuisroute
De campagne “Schoolthuisroute” wordt ge-
voerd in de bovenbouw, waar leerlingen met 
social media en gps aan de slag gaan om zo 
de gevaarlijke punten op hun route van huis 
naar school in kaart te brengen. ‘In de afgelo-
pen tien jaar zijn er al honderden filmpjes en 
GPS-routes verzameld en online gezet. Ouders 
en leerlingen kunnen op www.trafficeducation.
eu exact zien waar de gevaarlijke punten zich 
bevinden. Rode ziekenhuissymbolen geven 
bijvoorbeeld plaatsen aan waar zich in het 
verleden ongevallen hebben voorgedaan. Ook 
kunnen ze bij gevaarlijke punten video’s bekij-
ken die laten zien waar je op moet letten,’ licht 
Nijenhuis toe.

Wist je dat?

Volgens het KNMI 

regent het slechts 

6,5% van de tijd, 

regen is dus een 

slecht excuus om niet 

te fietsen.

Wie de helm past…
 Terwijl ik het onkruid uit mijn voortuin 
trek, zie ik mijn overbuurman thuisko-
men van zijn werk als motoragent. ‘Hé, 
Oom Agent, heb je vandaag de schat-
kist nog een beetje kunnen spekken?’ 
Wij houden wel van een verbaal potje 
‘armpje drukken’ en hij komt dan ook 
handenwrijvend toegelopen: ‘Ja hoor, ik 
heb vandaag brommercontrole gehou-
den, die overheidsschuld werk ík wel 
weg!’ Zogenaamd geschokt zeg ik: ‘Kun 
je wel, die arme pubers van hun zuur-
verdiende zakgeld beroven!’ Grijnzend 
dient hij me van repliek: ‘Wacht maar 
tot jouw dochter 16 is, zonder helm de 
brommer pakt en dan flink op haar snuf-
ferd gaat…’ Hm, goed punt, maar ik was 
nog niet klaar: ‘Wel, mijn dochter zal op 
haar 16e besluiten dat het dragen van 
zo’n suffe helm geen enkele brommer 
waard is.’ Oei, ik besef nu pas dat hij zijn 
motorhelm nog op heeft: ‘Euh, die van 
jou is natuurlijk heel cool, met zo’n in-
tern microfoontje enzo…’ Onaangedaan 
verkondigt hij echter: ‘Dan hoop ik dat 
ze nooit bij een leuke jongen achterop 
stapt. Gisteren nog eentje gezien die 
zonder helm tegen een lantaarnpaal was 
gereden. Hele schedel lag open en nu 
ligt ze op de intensive care.’ Oh, euh, 
tja… 
 
 Ik word gered door de familie Von 
Trapp die op dat moment komt langs-

fietsen. Zo heten ze niet echt, maar zo 
noem ik ze, omdat ze net als onze oos-
terburen altijd met een fietshelm rondrij-
den. Uitdagend kijk ik de overbuurman 
aan: ‘Die lijpe Annie-de-Rooij-look op 
de fiets vind jij toch ook wel overdreven, 
niet?’ Koeltjes antwoordt hij: ‘Jij doet in 
de auto toch ook je gordel om? En hoe-
veel airbags heb jij?’ Gat, hij is vandaag 
in vorm. Maar onverwachts blijk ik nog 
een troef te hebben die als een Cruijf-
fiaanse uitspraak mijn mond uitvliegt: 
’Wie de helm past, zette hem op!’ Fron-
send loopt hij naar binnen. Hàh, ik heb 
gewonnen!

 De dag erna ligt er een uitgeprint arti-
keltje in mijn brievenbus. Ik lees dat 25 % 
van de fietsers bij een ongeluk hoofd- en 
hersenletsel oploopt en dat een fietshelm 
de kans hierop met 54% vermindert. O, 
maar ik kan ook voor postbode 
spelen. Ik schrijf hem terug: 
Vooruit dan, je hebt gelijk, een 
helm is altijd nuttig. Uiteraard 
geef ik mezelf niet helemaal 
gewonnen: 

PS. Tenzij je met de 
helm op geboren 
bent!

Tekst: 
Carolien Klees 

Fietsen als medicijn 
Dat fietsen gezond is weten we bijna allemaal. Maar wist 
je ook dat fietsen een prima medicijn is tegen ziekten en 
aandoeningen als diabetes, rugklachten, reuma, kanker en 
hart- en vaatziekten? Bewegen is gezond, maar lukt het 
makkelijkst als het ingepast kan worden in de dagelijkse 
routine. Dat maakt fietsen het ideale medicijn. 

‘Bewegen zou de hoeksteen moeten zijn van 
de behandeling voor mensen met beginnende 
diabetes. Je kunt ook op dieet gaan, dat helpt 
ook, maar bewegen helpt sneller’, aldus Harm 
Kuipers, hoogleraar sport, bewegen en ge-
zondheid. ‘Door bijvoorbeeld te fietsen kan je 
jezelf van de medicatie afhelpen. Bovendien 
remt het de negatieve gevolgen van een ver-
hoogd suiker- en insulinegehalte in het bloed.’ 

Depressie en rugpijn
‘Fietsen maakt endorfine en serotonine aan, 
hormonen die ook aangemaakt worden onder 
invloed van moderne antidepressiva. Fietsen 
is een antidepressiva zonder bijwerking’, stelt 
huisarts Willem Heckman. Manueel genees-
kundige Leo van Deursen onderzocht pijn bij 
rugpatiënten en concludeert dat patiënten met 
lage rugpijn het best kunnen fietsen: ‘Als de 
tussenwervel een eigen bloedvoorziening zou 
hebben, dan zou hij ook een eigen aan- en 
afvoer hebben. Maar dat heeft hij niet. De tus-

senwervel leeft bij de gratie van de beweging. 
En die beweging, die maak je nooit mooier 
dan bij fietsen.’

Informatie
Op de website www.fietsersbond.nl staat alle 
informatie over de relatie tussen fietsen en 
specifieke gezondheidsklachten. Ook is hier 
het boekje “Fietsen als medicijn” te lezen. 

Bron: Fietsersbond



1717

Met meer energie naar  
het werk!

In Twente wordt al veel gefietst. Zo’n 40% van 
de werknemers pakt de fiets naar het werk. 
Elders in het land fietst 1 op de 4 medewerkers. 
Een verklaring hiervoor is dat Twentenaren 
veelal wonen én werken in de eigen regio. Met 
de e-fiets kan je in dezelfde tijd een grotere 
afstand afleggen. Zo is een afstand van 15 kilo-

meter nog goed te doen met de e-fiets. ‘Aange-
zien je wel beweegt, maar niet snel transpireert, 
is de e-fiets voor mij dé uitkomst’, vertelt Annie 
Nijhuis, een enthousiaste fietsende werknemer. 

Via fietsplan
Twente Mobiel, een projectorganisatie die het 
autogebruik in de spits wil verminderen, heeft in 
de afgelopen jaren een aantal fietsstimulering 
acties opgezet. De werknemers konden hieraan 
meedoen via hun werkgever. Twente Mobiel 
maakte de aankoop van een e-fiets aantrek-
kelijk door het verstrekken van een financiële 
bijdrage. Voorwaarde was dat deze nieuwe e-
fiets ook daadwerkelijk voor woon-werkverkeer 
werd gebruikt. 

Veel fiets-
kilometers
De acties wierpen 
hun vruchten af. Meer 
dan de helft van de 
deelnemers was 
voor de aankoop van 
de e-fiets een auto-
mobilist. Bert Oude 
Alink, medewerker 
van Livio: ‘Ik gebruik 

nu veel meer de fiets voor alles en probeer de 
auto te laten staan.’ Gemiddeld wordt de fiets 
drie dagen per week naar het werk gebruikt. 
Dit scheelt bijna 13.000 autokilometers op de 
Twentse wegen per week. En dat bespaart jaar-
lijks aan CO2 uitstoot bijna 105.000 kilo. Al met 
al hebben de acties van Twente Mobiel al zo’n 
2,5 miljoen autokilometers bespaard. 

Spaarsysteem
Verschillende werkgevers organiseren ook aan-
trekkelijke fietsacties voor hun medewerkers. 
Zo heeft het Enschedese ziekenhuis MST een 
spaarsysteem ontwikkeld. Iedere keer dat een 
medewerker met de fiets naar het werk gaat, 
worden er punten gespaard. Deze punten kun-
nen uiteindelijk verzilverd worden voor leuke 
fietsgerelateerde producten, zoals fietstassen 
en een onderhoudsbeurt. Het MST is zover 
bekend de eerste werkgever in Nederland die 
een dergelijk systeem voor fietsende werkne-
mers invoert. 

Kijk voor meer info op www.twentemobiel.nl. 

Vogels bekijken? Je hoofd leeg maken? Snel en fris 
thuiskomen? Allemaal goede redenen om wat vaker op de fiets 
naar het werk te komen. En met de opkomst van de elektrische 
fiets is het helemaal gemakkelijk om met de tweewieler naar 
het werk te gaan.

Een rekenvoorbeeld 
Als je 5 dagen per week 10 km naar je 
werk fietst dan scheelt dit per jaar: 

705 euro brandstof
54.520 kcal
182 taartjes
747 kg CO2

Bron: Fietsersbond

Op vertoon van deze kortingscoupon ontvangt u bij ‘t 
Kippeboertje Enschede, gelegen langs Rondje  
Enschede, de bezorging van uw eerstvolgende bestel-
ling gratis.

Vraag de productenlijst aan via  
06-51531729, info@kippeboertje.nl 
of op www.kippeboertje.nl.
Leppeweg 196 te Enschede.

                               Kippeboertje.nl 

Geldig t/m 31 december 2014

Bij Buitengewoon & Zo, gelegen langs Rondje Ensche-
de, ontvangt u op vertoon van deze kortinsgbon elk 
tweede artikel voor de helft van de prijs.

Wilgenkampweg 53 te Enschede,  
www.buitengewoonenzo.nl.

Geldig t/m 30 juni 2015

Bij WaterskiTwente, gelegen langs Rondje Enschede, 
ontvangt u op vertoon van deze kortinsgbon elke twee-
de kopje koffie gratis (max 2 pers. per kortingsbon).

Jakobsrietweg 175 te Enschede, 
www.waterskitwente.nl.

Geldig t/m 30 september 2014
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Fietsen zijn niet meer uit ons straatbeeld weg te denken. Sterker 
nog, we pakken steeds vaker de fiets. Enerzijds omdat je tegen-
woordig sneller met de fiets aan de andere kant van de stad 
komt dan met een auto en bovendien de brandstofprijzen enorm 
gestegen zijn . Anderzijds, omdat de fiets zich dusdanig ontwik-
keld heeft, dat er voor iedereen een passende fiets te vinden is. 

Voor iedereen een fiets

Edwin Slaa, bedrijfsleider van Profile  
Broeksema de Fietsspecialist te Enschede: 
‘Het begint al met de vrolijke loopfietsjes voor 
de kleinsten, waardoor zij spelenderwijs zich-
zelf het evenwicht op twee wielen aanleren. 
Vanaf 20 inch beginnen de fietsen voor de 
kinderen al heel stoer of hip te worden, met 
voordragers en heuse rieten manden voor op 
de fiets. Na wat oefenen met zijwieltjes verle-
ren ze het fietsen nooit meer.’ 

Lifestyle
De lifestyle fietsen zijn helemaal in. ‘Dikke 
banden, gekleurde banden, felle kleuren, vro-
lijke fietstassen… alles is mogelijk om je fiets 
geheel naar persoonlijk smaak aan te kleden. 
En natuurlijk winnen de bakfietsen ook steeds 
meer aan populariteit. Kleine kinderen vinden 
het geweldig om als een vorst voorin te zitten, 
naast alle boodschappen die met gemak mee 
kunnen,’ aldus Slaa.

Recreanten en forenzen
Door een breed assortiment aan racefietsen 

en mountainbikes, fietsen veel mensen te-
genwoordig voor hun plezier. Daar dient het 
Twentse landschap, met zijn prachtige natuur 
en vele fietsroutes, zich dan ook uitstekend 
voor. Fietsen als sport of pure recreatie wint 
steeds meer terrein en is voor een steeds 
bredere groep mensen bereikbaar door de 
opkomst van de elektrische fiets en de licht 
lopende recreatieve fiets. 

Ook verkiezen steeds meer forenzen de fiets 
boven de auto. Fietsen naar het werk bespaart 
nu eenmaal veel brandstof, is gezond én goed 
voor het milieu. Slaa: ‘We zien dat steeds 
meer forenzen kiezen voor de elektrische fiets. 
Dat komt doordat de nieuwe elektrische fietsen 
niet meer zo lomp en saai ogen als vroeger, 
maar ook omdat het je de mogelijkheid geeft 
op winderige dagen comfortabel op het werk 
aan te komen.’ 

Senioren en mindervaliden
Waar senioren en minder validen voorheen 
moesten afhaken omdat het fietsen niet meer 
ging, zijn er nu handige fietsoplossingen om 
toch lekker mobiel te blijven. ‘Denk bijvoor-
beeld aan de extra lage instap, al dan niet 

elektrisch ondersteund, en de forse afname 
van het gewicht van de fietsen zodat ze mak-
kelijker hanteerbaar zijn. Voor extra steile hel-
lingen, zoals bijvoorbeeld in een fietskelder, 
zijn er nu fietsen met een gashendeltje. Ge-
bruik van deze hendel zorgt dat men de fiets 
niet op geheel eigen kracht naar boven hoeft 
te duwen. Ook is de laatste jaren de actiera-
dius uitgebreid zodat men steeds verder kan 
fietsen op één batterijlading, soms wel tot 100 
kilometer,´ vertelt Slaa enthousiast. 

 Wist u dat: 
•  Er ook navigatiesystemen voor op de 

fiets bestaan?
•  Er hele handige kettingreinigers op 

de markt zijn?
•  Er speciale winterbanden voor de 

fiets zijn?
•  Sommige fietsen zelfs met een 

remlicht uitgerust zijn?

 Colofon
Uitgave van: 
Gemeente Enschede
I: www.enschede.nl
T: 14 053

Verzorgd door:

I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00 

Oplage: 
55.800 exemplaren

Tekst- en beeldredactie: 
Gemeente Enschede

Eindredactie: 
KleesMedia, www.kleesmedia.nl

Fotografie cover: eigendom Livio,  
fotograaf: Martin Scheffer

Concept en vormgeving: 
ETT Media en Skitter

Druk: 
Hoekstra Krantendruk Emmeloord 

April 2014

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits de ge-
meente Enschede hier toestemming voor heeft gegeven. 
ETT Media en de gemeente Enschede zijn niet aanspra-
kelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

www.cortinafietsen.nl

www.cortinafietsen.nl

Profile is hoofdsponsor van de verkiezing Fietsstad 2014 en 
partner van Fietsstad Enschede

www.cortinafietsen.nl




