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Fietsprojecten Ring-Ring en
‘FIETS je Blij’ gaan hand in hand
L euker

fietsen en nog geld toe ook

IJBURG - De projecten ‘FIETS je
Blij’ en Ring-Ring richten zich
allebei op fietsers. Toen de respectievelijke initiatiefneemsters
Sandra Hueber en Janine Hogendoorn elkaar eind oktober 2012
tijdens IJburg Droomt IJburg
Doet ontmoetten, was de link
dan ook snel gelegd. Omdat het
onderling meteen klikte, trekken
ze nu samen op met als gevolg dat
afgelopen zondag Ring-Ring officieel werd gelanceerd tijdens de
onthulling van het eerste kunstwerk uit het plan van Hueber. Zij
verklaren zich nader.
“‘FIETS je Blij’ wil ervoor zorgen dat
de route tussen het Diemerpark en
de Molukkenstraat vrolijker, prettiger en veiliger wordt.” Ziehier in
een notendop het idee achter dit
project dat is gestart door Sandra
Hueber. Ze verklaart: “Het fietspad
van IJburg naar Amsterdam-Oost
is voor een groot deel saai. Op een
aantal punten heb je bovendien
geen veilig gevoel. Ik bedacht dat
dat anders kon. Samen met een
aantal kunstenaars heb ik de route bekeken, waarna we in kaart
hebben gebracht waar het leuker
kon. Vervolgens heb ik een plan
geschreven om een aantal vrolijke
kunstwerken langs die route van
de grond te krijgen.”
Het benodigde geld moet onder
andere komen via crowdfunding,
waarbij Hueber van meet af aan bescheiden inzette. “Je kunt wel roepen dat je meteen de hele fietsroute wilt aanpakken, maar dat gaat
niet werken. Eerst het ene kunstwerk, daarna het volgende. Het
eerste kunstwerk is het beschilderen van het transformatorhuisje
aan de voet van de Nesciobrug, in
het Diemerpark. Dat hebben we nu
voor elkaar. De tweede fase bestaat
uit twee kunstwerken. De eerste is
dat we een aantal belletjes in een
enorme boom aan de Oosterringdijk willen hangen en het tweede
kunstwerk bestaat uit een aantal
fleurige vogelhuisjes aan het ein-

wordt beter van fietsen, dat blijkt
uit veel onderzoeken. Zelfs lokale
winkeliers. Uit wetenschappelijk
onderzoek blijkt dat niet het aantal parkeerplaatsen belangrijk is
voor de aantrekkelijkheid van een
winkelgebied, maar het feit dat het
een leuke, gezellige ruimte is en
daar dragen fietsers aan bij.”

Janine Hogendoorn (links) en Sandra Hueber zijn fietsminded.
de van de route bij de Molukkenstraat. Daar hebben we 3180 euro
voor nodig en daar werken we nu
hard aan. En daarna? Dat zien we

‘Het basisidee is dat
fietsers worden beloond
omdat ze fietsen’
dan wel. Eerst richten we ons op
deze objecten en dat kost al tijd
genoeg.”
Sociale interactie
Een belangrijk deel van fase twee
moet ook weer middels crowdfunding komen (zie kader), maar een
ander deel kan komen van RingRing dat is opgezet door Janine

Hogendoorn. Hogendoorn is een
fanatieke fietser die weinig op
heeft met de auto. “Fietsen is scho-

Crowdfunding
De website voorjebuurt.nl speelt
een grote rol bij het fietskunstproject van Sandra Hueber. Voor
je Buurt is hét crowdfunding en
-sourcingplatform voor buurtinitiatieven. Burgers, overheden,
maatschappelijke organisaties
en het bedrijfsleven werken
hierbinnen samen om initiatieven van burgers te realiseren en
te verduurzamen. Met andere
woorden: crowfunding is de
nieuwe manier om dingen voor
elkaar te krijgen.

F oto: H ans P eijs

ner, veiliger, gezonder, er is sociale interactie en er zijn voordelen
voor de publieke ruimte omdat een
fietspad minder ruimte in beslag
neemt dan een snelweg”, somt zij
voor iedereen bij wie het kwartje
nog niet is gevallen de voordelen
nog eens op. Janine fietst vier keer
per week van IJburg naar haar
werk in Amsterdam en tijdens de
ritjes maalt haar bovenkamer constant. “Dat is normaal hoor. Er zijn
veel bekende mensen die de natuur intrekken om inspiratie op te
doen”, zegt ze. Tijdens één van die
tochten bedacht ze wat nu RingRing heet. “Het basisidee is dat fietsers worden beloond omdat ze fietsen. Het is namelijk best vreemd
dat je, wanneer je kiest voor de gezondste vervoerwijze, daar weinig
tot geen beloning voor is. Iedereen

IJburgse winkeliers
Janine noemt niet voor niets dit
voorbeeld, want de IJburgse winkeliers zijn belangrijk bij Ring-Ring.
Ze licht toe: “Je neemt deel aan
Ring-Ring door een app te downloaden. Die app (geschikt voor iPhone
en android) houdt automatisch
bij - je hoeft de app niet aan en
uit te zetten - hoeveel kilometers
je fietst en tegen inlevering van
100 fietskilometers kun je korting
krijgen bij een aantal IJburgse ondernemingen. Zowel de kilometers
die op als buiten IJburg worden gefietst tellen mee, maar omdat dit
vooralsnog een IJburg-initiatief is,
betrek ik de winkeliers van IJburg
erbij. Wat voor ontwikkelingen
er nog mogelijk zijn? Heel veel. Je
kunt bijvoorbeeld denken aan korting op je ziektekostenverzekering
omdat je aantoonbaar bewijst dat
je je gezond vervoert, aan een mobiliteitsbudget van je werkgever en
aan spelelementen in de app en zo
zijn er meer mogelijkheden.”
Afgelopen zondag werd Ring-Ring

‘Het fietspad van
IJburg naar Oost is
verschrikkelijk saai’
officieel gelanceerd, waarbij de
eerste 10.000 gezamenlijk gereden
kilometers geld opleveren voor
‘FIETS je Blij’. Ook het stadsdeel
doet mee en geeft voor elke 100
gefietste kilometers een dubbeltje
aan andere buurtinitiatieven op
IJburg.
Op www.voorjebuurt.nl en
www.ring-ring.nu staat meer info.

Weerspiegeling
Dwalend door zijn eigen IJburg mijmert weerman Pieter de Blois over de weerskarakteristieken van de maand.

Annabel stoof de rijweg over en miste maar net een aanstormende tram
Juni wordt ook wel ‘Zomermaand’ genoemd of ‘Rozenmaand’. Het is de maand van de
zonnewende. Op 21 juni bereikt
de zon vanaf de aarde gezien zijn
noordelijkste stand. De langste
dag. De start van de astronomische zomer. Noord-Europese
landen vieren traditioneel midzomernachtfeesten, compleet met
vreugdevuren. In Zweden is het
zelfs het belangrijkste feest van
het jaar. Ook in Nederland neemt
de belangstelling daarvoor toe.
IJburg zou daar een geschikte
locatie voor zijn met zijn lange

noordoever aan het IJmeer. Bij
helder weer is er na zonsondergang kans op het aanschouwen
van lichtende nachtwolken aan
de noordelijke hemel. Het Blijburger strand met zijn terrassen en
strandstoelen zou daar een ideale observatieplek voor kunnen
zijn.
Lage temperaturen verscherpt
door een gevoelig koude bries
tekenden het afgelopen voorjaar
grotendeels. Met inclusief deze
week drie zomerse dagen (25+)
kun je deze zomermaand niet op
en top zomers noemen. Dit jaar

zijn tot dusver alle maanden te
koud verlopen.
Onlangs ontmoette ik Christine. Ze reed op het fietspad op
een scootmobiel. “Die heb ik in
bruikleen van de gemeente”, riep
ze mij toe, maar ze leek er niet
bijzonder blij mee. “Met al die
kou de laatste tijd heb ik er niks
aan”, mopperde ze, “en hier in
IJburg waait het altijd. Je hebt
hier meer aan een Canta, maar
bij de gemeente vinden ze mijn
aandoening niet koudegevoelig
genoeg.” Alsof we over de duvel spraken reed opeens in volle

vaart een Canta op ons af, recht
over het fietspad. Opzij! Het was
Annabel. Ze had er één gekocht
van het persoonsgebonden budget (pgb) dat ze kreeg voor een
scootmobiel. “Onder voorwaarden mag je daar een Canta voor
kopen”, riep ze haastig door het
opengedraaide raampje. “Een gebruikte dan wel, want een Canta
is nieuw veel duurder.” Dat was
voor Christine een reden om dat
meteen na te gaan vragen. Annabel stoof dwars de rijweg over en
miste maar net een aanstormende
tram. Christine draaide scherp om

en scheurde over de stoep richting Wmo-loket. Ik begrijp het, in
deze vaak kille tijden riskeer je alles voor welke warmere oplossing
dan ook, zelfs nu het zomer is.

