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had een belangrijk aandeel in de aanschaf. 
,,We zijn iedereen erg dankbaar. Zo’n fiets 
kost bijna tienduizend euro en dat is een 
bedrag dat ik niet heb liggen. We hebben 
nu een elektronische duo-fiets, waardoor je 
ook nog ondersteuning hebt. Het is echt een 
prachtig ding.”
 
AFStAnden Voor vijf euro kan de fiets al ge-
leend worden en daar maken veel inwoners 
van Hoogland dan ook gebruik van. ,,We 
hebben zelfs een agenda”, vertelt Ria Ab-
bring, ook één van de vrijwilligers. ,,Er wordt 
veel gebruik van gemaakt samen met een 
partner. Echter hebben wij ook veel fiets-
maatjes, die bereid zijn samen met iemand 
te fietsen. Hierdoor heeft de naasten even 
zijn handen vrij om zelf iets te doen, terwijl 
een maatje samen met de persoon een rondje 
fietst.”
 
Doordat slechts een minimaal bedrag te vra-
gen voor het uitlenen van de fiets, probeert 
Fietsmaatjes de drempel zo laag mogelijk 
te houden. Voor slechts vijf euro kan er de 
gehele dag gefietst worden. ,,Met een taxi 
ben je vaak afhankelijk”, zegt Rietje van 
Drie. ,,Nu kan ik samen met hem op de fiets 
en kunnen we onze dag zelf indelen.”
 
Binnenkort gaan Rietje en Ruud van Drie 
samen naar Doorn. De plek waar Ruud 
enkele jaren geleden lang moest revalide-
ren. Lopen gaat voor meneer van Drie niet 
makkelijk meer en ook zijn linkerhand is 
verlamd. ,,In Doorn wil ik graag weer eens 
met die mensen spreken. Toevallig heb ik 
dat vandaag met Rietje afgesproken. Het is 

mooi dat de elektrische fiets die afstand af 
kan leggen. En anders laden we hem gewoon 
halverwege op.”
 
Na een dag fietsen, verwacht Tilly Peet 
de fiets altijd weer terug bij haar woning. 
Ondanks dat sommigen de duofiets graag 
langer dan een dag willen gebruiken, moeten 
de vrijwilligers ergens een grens trekken. 
,,We hebben wel eens aanvragen voor een 
hele week. Dat kan helaas niet, want dat zou 
betekenen dat maar één iemand er gebruik 
van kan maken. De fiets is voor iedereen en 
dus verdient iedereen evenveel fietsmomen-
ten.”
 
dreMPeL In september is de duofiets een jaar 
in het bezit van Fietsmaatjes Hoogland en 
de vrijwilligers hopen dat de fiets nog meer 
gebruikt gaat worden. Niet dat de fiets veel 
ongebruikt in de schuur staat, maar omdat 
Abbring iedereen zijn plezier gunt. ,,Of er 
voor bepaalde mensen een drempel is, weet 
ik niet. We hopen het niet.”
 
Minimaal één keer per week gaat Van Drie 
op de fiets de weide wereld in. Soms met zijn 
echtgenoot, soms met een vriend en soms 
met een fietsmaatje. ,,Je hebt aanspraak”, legt 
de Hooglander uit. ,,Je zit naast iemand en 
hebt dan vaak de mooiste gesprekken.”
 
BeSteLLen De Hooglandse Maatjes is een 
werkgroep van het Wijkbeheerteam Hoog-
land, voor Hooglanders door Hooglanders. 
De fiets bestellen kan door naar Tilly Peet te 
bellen of te mailen: 033-4331800 of tillybak-
ker@kpnmail.nl

‘Je hebt op de duofiets de mooiste gesprekken’

 p Zonder sposnors en vrijwilligers kan het fietsmaatjesproject niet bestaan. 

De Hooglandse Maatjes 
is een werkgroep van het 
Wijkbeheerteam 
Hoogland en zij 
beschikken al een klein 
jaar over een duofiets. 
Hij wordt al veel 
gebruikt, maar de 
vrijwilligers willen meer 
mensen de vrijheid 
bieden.

Jeroen van der Veer
t @JeroenvdVeer

Ongetwijfeld is de elek-
trische duofiets al eens 
gezien door de inwoners 

van Amersfoort en dagelijks maken fietslief-
hebbers een tocht op de vierwieler. Fiets-
maatjes Hoogland is bedoeld voor ouderen of 
mensen met een beperking die graag samen 
met een vrijwilliger of naasten alsnog wil 
fietsen. ,,Het is de ideale uitvinding. Door 
deze fiets ben ik een stuk mobieler.”
 
Aan het woord is de 73-jarige Ruud van Drie, 
die door een herseninfarct deels verlamd 
is. Samen met zijn vrouw Rietje maakt hij 
regelmatig gebruik van de Duofiets en samen 
maken ze grote afstanden. ,,Achterveld of 
Hoevelaken bijvoorbeeld”, glundert Van 
Drie. ,,Ook fietsen we soms samen langs de 
Eem. Heerlijk vind ik dat.”
 
AAnSchAF Zonder de vrijwilligers van 
Fietsmaatjes Hoogland had dit echter niet zo 
snel gekund. Een aangepaste fiets kost als 
snel duizenden euro’s. Tilly Peet, een van de 
kartrekkers, is dan ook trots dat zij in Hoog-
land over een fiets beschikken. ,,Ik zag zo’n 
fiets in Liendert staan en wilde het graag 
naar Hoogland halen”, aldus de 76-jarige 
vrijwilliger. ,,Zij gebruikte hem daar vrijwel 
nooit en na wat gesprekken zouden wij hem 
over mogen nemen. Echter kregen wij een 
teleurstelling te verwerken, toen ze hem 
toch zelf wilde houden. Ons gesprek had hun 
gemotiveerd er meer mee te gaan doen.”
 
Via diverse sponsoren kon er alsnog een 
fiets in Hoogland komen, waarbij Peet hem 
beheert. Vooral fietsenmaker Blom Hoogland 
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