Ontbijtje voor fietsers: 'U bent goed bezig'
ben. En het is goed voor de
conditie.'' Hij heeft een tip om het
fietsen nog aantrekkelijker te
maken. ,,Een groene golf voor
fietsers, die is hier helaas nog niet.''

Een team van Goedopweg deelde
gisterochtend de ontbijtjes uit.
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Op Fiets-naar-je-werk-dag werden
fietsers op de Utrechtse Uithof
gisterochtend getrakteerd op een
ontbijtje.
,,U bent goed bezig, meneer'',
schalt een stem door een
megafoon op de Padualaan. ,,Ik wil
jullie graag belonen met een
ontbijtje'', klinkt het richting de
fietsers. De meesten rijden stug
door, sommigen nemen het tasje
met ontbijt met een glimlach aan.

,,Het is voor mij elke dag Fietsnaar-je-werk-dag'', lacht Rutger
Scholtens, die op de universiteit
werkt. ,,Ik woon in de binnenstad
en heb geen auto. Met de bus ga ik
alleen als mijn fietsen kapot zijn.
Dat vind ik verschrikkelijk. Lijn 12 is
altijd overvol.''
Slechts een enkeling heeft tijd om
aan de gedekte ontbijttafel plaats te
nemen. Student Bram van
Fraijenhove laat zich de belegde
broodjes goed smaken. ,,Ik woon in
Zuilen en kom altijd met de fiets.
Met de bus moet ik overstappen,
dus dat duurt langer.''

Een team van Goedopweg deelde
gisterochtend tijdens de
ochtendspits ruim honderd
ontbijtjes uit aan passerende
fietsers. Het
samenwerkingsverband van de
provincie, Rijkswaterstaat,
gemeenten en het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat werkt
aan een betere bereikbaarheid en
leefbaarheid van de regio Utrecht.
,,Meestal richten we ons op
mensen die nog niet fietsen'',
vertelt programmamanager Esther
de Lange. ,,Met deze actie willen
we fietsers een pluim geven: ze zijn
hartstikke goed bezig. Als deze
mensen niet met de fiets naar De
Uithof zouden komen, zou het
bereikbaarheidsprobleem nog
groter zijn.''
Harry van der Meer werkt in het
Centraal Militair Hospitaal en is
overtuigd fietser. ,,Ik woon in De
Meern. Het autoverkeer staat zo
vaak vast, dat ik op sommige
dagen met de fiets sneller thuis
© AD

vrijdag 01 juni 2018

Pagina 6 (1)

