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Reken maar dat
je ondenrueg
veel meer ziet
dan al die
mountainbikers,
die zich het snot
voor de ogen
trappen

De Flyel een elektrisch aangedreven terreinfiets.

den Bergh op de bagagedrager.

r zijn stoerdere plekken
op de wereld die als uit-
valsbasis van een safari
dienen dan ons eigen, bra-
ve Harderwiik. En het feit

dat het startpunt van de expeditie
zo'n beetje óp het terrein van zoÍg-
centrum Sonnevanck in die ge-
meente ligt, maakt het verhaal er
voor de thuisblijvers straks even-
min veel beter op. Laat staan na-
tuurlijk dat die dan zonder in la-
chen uit te barsten kunnen aanho-
ren dat het hier een fietssafari over
de Veluwe betrof. En dat je je als
deelnemer daarbij dan bovendien
nog verplaatste op een elektrisch
aangedreven rijwiel. Hoeveel tra-
gikomischer kan zo'n Nederlands
avontuur dan nog klinken?

En toch, en toch: als de heus nog
wel fitte en tamelijk jonge schrij-
ver van dit verhaal zijn kennisma-
f<ing met de noordelijke Veluwe
per accu aangedreven Flyer mor-
gen nog eens mocht overdoen,
clan zouhij zich geen seconde hoe-
vell te bedenken. Dan trekken ze
thuis of op kantoorallichtweerbe-

denkelijke gezichten, maar als
luxe elektro-terreinfietser weet je
dan inmiddels beter.

Want het is heerlijk om zonder
noemen swaardige krachtsinspan-
ning een fietstocht van 55 kilome-
ter te maken door rul zand, over
hobbelige bospaden en over geac-
cidenteerd terrein. En reken maar
dat je onderweg dan veel meer ziet
dan al die mountainbikers, die
zich het snot voor de ogen trap-
pen. Of dan dagruandelaars, die
per slot van rekening een veel be-
perktere actieradius hebben.

Aangeraden dus, de fietssafari
van de Veluwe. In april 2oo8 in de
markt gezet door vervroegd uitge-
treden universitair docent en psy-
choloog Laurenz Veendrick (6t), en
sindsdien ook al meteen een suc-
ces. Het eerste jaar maakte hij van-
uit Harderwijk vijftig ritten met
groepjes van hooguit vijf deelne-
mers; dit seizoen verwacht hij er
ten minste tachtig te organiseren.

De uiteenlopende leeftijden van
Nederlanders en Vlamingen die
tot dusver met de safari meegin-

elektrische fiets? Wim de Jong crosst
door rul zand, met fotograaf Marcel van

g€D, logenstraffen alvast het hard-
nekkige vooroordeel dat elek-
trisch fietsén iets zou zijn voor
opa's en oma's. Dertig procent van
het totale peloton bestond vorig
jaar uit 4O-minners, nog eens der-
tig procent werd gevormd door
6o-plussers, en vier van de tien
deel nemers waren vij ftigers.

Andere drempels om voor een
Veluwesafari op een fiets met hulp-
motor te stapp€D, blijken er ook
niet. Integendeel: de in Zwitser-
land gefabriceerde Flyers waar-
over Veendrick beschikt, lijken in
niets meer op de suffe Spartameds
en andere, veel loggere elektrische
pioniersmodellen die je een jaar of
acht geleden nog in het Nederland-
se verke er zag. De accu van de Flyer
(prijzen vanaf 24oo euro) is welis-
waar zichtbaar maar toch heel sub-
tiel in het frame verwerkt. En de
aanwezigheid ervan zal zowel bij
berijders als voorbijgangers pas
echt opvallen wanneer hij met een
druk op een stuurknop (high,Iow
of me dium)wordt ingeschakeld.

Bij de krachtigste ondersteu-
ning fiets je naar verluidt zonder
problemen tegen een Zwitserse
alp op, en op onze eigen Veluwe de-
monstreert hij aftrankelijk van het
lichaamsgewicht ten minste ao ki-
lometer achtereen met hetzelfde
gemak zijn offroad-capaciteiten.
Voor de zekerheid gaat er een re-
serve-accu mee.

De motor trekt je net zo gemak-
kelijk door zandverstuivingen - al-
thans door de uitlopers ervan - als
over bemodderde paadjes. Even
bergje-op, naar een mooi uitkijk-
punt? Zonder op de trappers te
gaan staan en met de Volkskrant-
fotograaf op de bagagedrager pe-
daleer je naar de heuveltop. En
steeds fluisterstil, dat spreekt.

Uiteraard gaat het Laurenz Veen-
drick op zijn safari's niet om wat je
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als deelnemer uit je fiets kunt ha-
len; het is geen cursus veldrijden.
De bedoeling is veeleer dat je je op
de Flyer als in een zetel laat rond-
rijden door een omgeving waar je
op gewone fietsen, of als niet-cros-
ser, verder nooit zult komen.

Vanuit zijn achtertuin voert
Veendrick je mee langs de middel-
eeuwse Galgenberg, het Hulshor-
ster- en het Beekhuizerzand en
naar de heidevelden bij Elspeet en
Vierhouten, waarna met een tus-
senstop op het landgoed Staver-
den de tocht teruggaat door het
stroomdal van de Hierdense Beek
naar het 'basiskamp' (genoemde
achtertuin).

Behalve de lunch en een drankje
op een terrasje, maken onderweg
twee korte wandelingetjes deel uit
van het programma door Veluwe-
percelen waar damherten, edel-
herten, reeën en wilde zwijnen
zich regelmatig plegen op te hou-
den. Mochten zulke dieren zich on-
verhoopt een keer niet laten zien
tijdens een fietssafari: geen nood,
Laurenz Veendrick kan je aan de
hand van een verse hertenkeutel
toch wel het idee geven dat je je
middenin de wildernis bevindt.

Zoals hii over alles wat je op zijn
fietssafari onderweg ziet wel een

historisch of biologisch verhaal
paraat heeft. Bijzonder bijvoor-
beeld op het traject is de passage
langs de boerenenclave in de bos-
sen bij Elspeet, die eind 19de eeuw
werd gesticht in de verwachting
dat de ontginning van de Veluwe
nieuw vruchtbaar landbouwge-
bied zou opleveren.

Het is een kleine, streng gerefor-
meerde gemeenschap die er nou
nog van de schrale grond leeft en
als je erdoorheen 'flyert', waan je je
een flink stuk teruggeworpen in de
tijd. De jongetjes langs de weg lo-
pen er in blauwe overalls met
bloempotkapsels en kaarsrechte,
natgemaakte scheidingen. Met
maar een tikje overdrijving zijn het
ook de enige mensen die je tijdens
een fietssafari tegenkomt. fammer
best Dog, want stiekem heeft het
dus wel wat: ongemotoriseerde
fietsers even lekker afbluffen door
ze voorbij te zoeven op je Flyer.

Fietssafari over de Veluwe, tot
oktober, ma-vrij: 40 euro per
persoon; in het weekend en tijdens
vakanties: 45 euro, exclusief lunch.
Minimaal twee en maximaal vijf
deelnemers. Meer informatie en
reserveringen via de website
www.veluwe-f iets-safari. n I


