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(Reizen )Fietsen in Parijs

Lekker knallen langs de Seine
Op de fiets door Parijs? Vroeger stond het
zo’n beetje gelijk aan zelfmoord.
Tegenwoordig zijn er heuse fietspaden.
En gaat een enkele auto voor je aan de
kant. Door Leen Vervaeke

B
edremmeld kijken ze el-
kaar aan. Wie gaat
voorop? Wie durft?
‘Ben jij hier bekend?’
vraagt Thea aan Steve.

Natuurlijk niet, Rotterdammer
Steve is voor het eerst in Parijs. De
rest van de groep is er al eens eer-
der geweest, maar dat was tien of
twintig jaar geleden. Ook zij ken-
nen de weg niet.

Als niemand de leiding neemt,
doe ik het zelf maar, zie je Thea
denken, een Brabantse boeren-
vrouw met een flinke portie lef. Ze
begint op het voetpad, tot ze twee
straten verder een fietspad vindt.
De anderen volgen haar, opge-
lucht dat zij niet vooraan rijden.

Een jaar of tien geleden werden
fietsers in Parijs nog voor gek ver-
klaard. Wie zich vrijwillig in het
hectische verkeer waagde, had op
zijn minst suïcidale trekjes. Waar-
om zo’n risico nemen, als er bo-
vendien een uitgebreid metronet-
werk was?

Precies dat metronetwerk is de
oorzaak dat fietsen in Parijs tegen-
woordig wél normaal is. De Parij-
zenaars reisden zo massaal met het
openbaar vervoer, dat stakende
metrobestuurders de hele stad
konden ontregelen. Om minder af-
hankelijk te worden van de metro-
bestuurders, liet het Parijse be-
stuur 200 kilometer fietspad aan-
leggen en honderd fietsrekken
bouwen.

Dankzij dit ‘Plan Vélo’ zijn fiet-
sende Parisiens – bijna altijd met
helm – tegenwoordig geen uitzon-
dering meer. En ook reisorganisa-
toren hebben ontdekt dat je in Pa-
rijs kunt fietsen. Zo ook Lex van
Buuren van Skate-A-Round, een
Amsterdams bedrijfje dat sinds
1999 rollerskateweekends organi-
seert in diverse grote steden in Eu-
ropa .

In juni had Van Buuren zijn eer-
ste Bike-A-Round tour, een fiets-
weekend in Parijs. Hij regelt ver-
voer, overnachting en vier geza-
menlijke fietstochten door Parijs.
‘Maar niemand is verplicht die vier
tochten mee te doen’, benadrukt
Van Buuren. ‘Vrijheid blijheid is
ons motto.’

Klinkt leuk, maar daar staat de
groep dan, met de net geleverde
huurfietsen aan de hand en nog vijf
uur te gaan vóór de eerste geza-
menlijke fietstocht. Durven ze zelf
hun weg zoeken in een onbeken-
de, razend drukke stad, of trekken
ze zich laf terug op een terrasje?

Thea uit Brabant weet raad. In
haar beste Frans vraagt ze een Pa-
rijse fietser, die voor een rood stop-
licht wacht, waar het rustig fietsen
is. Ze heeft geluk. Niet alleen
spreekt de man Engels, hij gidst het
onervaren groepje via een door
groen omgeven fietspad – de Pro-
menade Plantée – naar het park
Bois de Vincennes. Hier kunnen
ze rustig oefenen voor het zwaar-
dere werk.

Fietsen in Parijs vraagt enige
voorzorgsmaatregelen. Eén: bestu-
deer vooraf de fietskaart Paris à

Vélo, die gratis verkrijgbaar is op
de Parijse gemeentehuizen. Daar-
op staan in rood de fietspaden aan-
geduid en in paars de busstroken,
waarop ook fietsers mogen rijden.
Twee: rijd voorzichtig langs gepar-
keerde auto’s, want 13 procent van
de ongevallen gebeurt door open-
slaande deuren. Drie: een helm is
vervelend, maar geen overbodige
luxe. Vier: vertrouw geen automo-
bilisten.

Regel vier blijkt al na een uur
fietsen van toepassing. Een groen
fietsertje op het verkeerslicht geeft

Fiets huren
- www.rouelibre.fr, 10 euro
weekdag, 16 euro zater- of zon-
dag, 27 euro weekend
- www.paris-velo-rent-a-bike.fr,
18 euro dag, 30 euro weekend
- www.parisvelosympa.com, 17
euro dag, 25 euro weekend
- www.fattirebiketourspa-
ris.com, 15 euro dag, 25 euro
weekend
- altijd borg
Fiets stallen
- 10 SAEMES parkings, 15 euro
per maand, www.saemes.fr/par-
k i n g / p a r k i n g _ v e l o. p h p
- Roue Libre, bij Bastille XXX na-
vragen XXX
Fietskaart of -routes
- Paris à Vélo, gratis op gemeen-
tehuizen
- Joke Radius, Parijs… per fiets!,
3 routes, 20 euro, www.fietsen-
p a r i j s. n l
- L’Ile-de-France à Vélo, 90 rou-
tes in en om Parijs, 7,75 euro,
www.ign.fr (nr. 82005)
- Naar Parijs: Maastricht-Parijs
(490 km), Paul Benjaminse, 15
euro, www.cartostudio.nl

Georganiseerde fietstochten
- Paris Rando Vélo, elke vrijdag
22u-0u30, elke 3e zondag van de
maand 10u30-13u30, verzame-
len aan Hôtel de Ville, route op
ns1.myphphost.net/~parisran/
- Bike-A-Round, organiseert op
4-6 augustus en 8-10 september
fietsweekends in Parijs, 157-219
euro
- www.parisvelosympa.com or-
ganiseert vier fietstochten (‘och-
tend’, ‘nacht’, ‘ongewoon’ en
‘contrast’), 34 euro. Zitten ook in
reispakket van Frantour, NS Tra-
vel en ANWB
- www.fattirebiketourspa-
ris.com, dagtour 24 euro, nacht-
tour 28 euro, Versaillestour 50
euro, ook Segwaytours, 70 euro
Fiets op openbaar vervoer
- toegelaten op RER (snelle me-
tro), behalve tijdens spitsuur
(6u30-9u, 16u30-19u) en op me-
tro 1 op zon- en feestdagen
- trein: niet op Thalys, wel op bij-
na alle nationale Franse treinen
(toeslag tot 10 euro)

aan dat het groepje Bike-A-Roun-
ders mag doorrijden, maar een
rechts afslaande auto rijdt hen bij-
na aan. ‘Dat was op het nippertje.
Ik vreesde al het ergste’, zegt een
Parisienne, die het voorval zag.
‘Die auto’s stoppen nergens voor.’

Tenzij op vrijdagavond, dan
moeten ze wel stoppen. Want dan
is er de Paris Rando Vélo: Friday
Night Skate, maar dan op de fiets.
Een tiental jongemannen in fluo-
oranje hesjes blokkeert alle zijwe-
gen. Op de brede boulevards, waar
normaal Koning Auto regeert, rijdt

een lange sliert fietsers. Met één
oog bewonderen ze de Lichtstad,
met het andere houden ze de vele
fietsers rondom zich (een stuk of
vijfhonderd) in de gaten.

Met een opzwepende beat op de
achtergrond – iemand heeft een
box op zijn bagagedrager vastge-
bonden – stroomt de meute fietsers
door een tunnel onder de Seine,
over de rotonde rond de Arc de
Triomphe en breeduit over de
Champs-Elysées.

Als je de volgende dag die Ave-
nue des Champs-Elysées terugziet,
nu met acht rijstroken vol voortra-
zende automobilisten, is het even
slikken. Zeker als de pijl op je
GPS-toestel in de richting van die
heksenketel wijst.

Op zaterdagnamiddag organi-
seert Bike-A-Round een GPS-spel,
waarbij twee groepjes veertien be-
stemmingen (waypoints) in Parijs
moeten zoeken, en er vragen over
moeten oplossen. De GPS om de
pols van Johan, een Rotterdamse
veertiger, zendt zijn groepje over
de Champs-Elysées. De officiële
manier om daar te rijden – naast de
acht rijstroken – lijkt waanzin.
Dan maar slalommen tussen de ve-
le voetgangers.

‘Ze hebben dit spel gemaakt met
een plattegrondje van Parijs, aan
een tafel met een biertje’, bedenkt
Johan, als hij voor de zoveelste
keer in een eenrichtingsstraat te-
gen het verkeer in rijdt. Hij heeft
ondertussen de Parijse manier van
fietsen overgenomen: tussen au-
to’s door, over het voetpad, door
rode lichten. Over de hoge boetes
(door rood licht: 90 euro) maakt
hij zich geen zorgen. ‘We doen ons
voor als domme toerist.’

Van de drukte hebben fietsers
’s zondags geen last. Dan treedt de
Opération Paris Piétons Vélos in
werking: van 10 tot 17 uur worden
de wegen langs de Seine afgezet
voor wandelaars, joggers, skaters
en fietsers. Zelfs op een zomerse
zondag is het er rustig, en kun je er
‘lekker knallen’ langs de machtige
gebouwen aan de Seine, langs de
zonnebaders die in bikini op het
voetpad liggen, en langs de tentjes
onder de bruggen, waarin clo-
chards huizen.

Na één keer heen en weer heb-
ben de vrouwelijke groepsleden
van Bike-A-Round er genoeg van.
Met al dat fietsen schiet er amper
tijd over om in de Parijse winkel-
tjes te snuffelen. Snel werpen ze
een blik op de kaart, en zoeven
dan weg over de Boulevard Saint-
Germain, richting de wijk Le Ma-
rais. n
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