
Thuistoerisme 

Klimronde van het Burgemeesterskwartier  

(Tour de Quartier des Maires of – nog mooier - Giro sui monti del Quartiere dei Sindaci). 

 

 

Misschien bent u gewend om in de vakantie op racefiets, atb of e-bike fietstochten te maken door de 

heuvels of in de bergen en kan dat dit jaar niet. Niet getreurd, het kan ook in Arnhem en omgeving, 

en zelfs in onze eigen wijk. Ik had voor het thema thuistoerisme een fietstocht met vijf klimmetjes in 

het Burgemeesterskwartier uitgezet met café La Canette of de fietsenzaken van Roelofs en Mantel 

als begin- en eindpunt. ‘Support your locals’. Mensen van binnen en buiten de wijk kunnen de route 

op allerlei manieren kunnen fietsen: op hun gemak op een gewone fiets of e-bike, sportief of als een 

inspannende tijdrit, want je kunt aardig stuk gaan op de klimmetjes. 

Ik wilde de route graag tevoren uitproberen met enkele fietsmaatjes uit onze wijk, leden van de 

Snelle Henkies. Ik wilde de route graag tevoren uitproberen met enkele fietsmaatjes uit onze wijk, 

leden van de Snelle Henkies. Een van hen – Joris Westendorp uit de Sweerts de Landasstraat – is 

geographic optimiser van beroep en maakt routes voor strooiwagens in het kader van 

gladheidsbestrijding. Hij vond het een uitdaging een mooie route te maken waar ALLE klimmetjes in 

de wijk en ALLE straten in opgenomen zijn. Als hem dat zou lukken zou ik mijn route inruilen voor de 

zijne. En … het is hem warempel gelukt. Het resultaat ziet u hierboven. Een route van 12,7 kilometer 



met 222 hoogtemeters. De route is een beetje een spaghetti en ziet er wellicht niet logisch uit, maar 

optimaal indien u echt alle straten en alle (12) klimmetjes in de wijk wilt fietsen.  

U kunt de route op een racefiets, een ATB, een e-bike of gewone fiets rijden. Op uw gemak en 

tussendoor eventueel nog even wat drinken op het terras van La Canette of Brasserie Zypendaal. 

Rustig om u heen kijkend en u verwonderend over de schoonheid van de wijk, want waarschijnlijk 

bent u nog nooit in één keer door alle straten gefietst.  

U kunt er ook een inspannende, sportieve fietstocht van maken en stevig doorrijden. In uw eentje of 

samen met anderen met na afloop een drankje op het terras.  

Wielrenners, echt of would be, kunnen we er zelfs een individuele klimtijdrit van maken. In dat geval 

kunt u de route het beste ’s ochtends vroeg of in de avond laat rijden. Maar … let altijd goed op, 

neem geen onverantwoorde risico’s en houdt u aan de verkeersregels. Als u wat 

vergelijkingsmateriaal wilt: Joris (54) reed de route (12,7 km, 222 hoogtemeters) in 30.17 met een 

gemiddelde snelheid van 25.2 km/u. Ikzelf (68) haalde een gemiddelde van 21,8 km/u. In plaats van 

deze tijden te verbeteren is het veiliger om de tijden en snelheden zo dicht mogelijk proberen te 

benaderen (wel zonder snelheidsmeter).  

U kunt de route volgen door van A (beginpunt) naar B (eindpunt) te rijden via de nummers 1 t/m 38. 

Kijk tevoren (en onderweg) goed op het routekaartje want anders raakt u het spoor bijster. 

Verdwalen zult u niet snel in uw eigen wijk, maar de fietstocht heeft met alleen het kaartje het 

karakter van een speurtocht. Als u wilt doorfietsen en beschikt over een gps-apparaat, kunt u de 

route ook als gpx-bestand downloaden: https://www.komoot.nl/tour/194640254?ref=wtd. De 

signalen van uw apparaat leiden u dan door de wijk. Behalve op een Garmin of vergelijkbaar 

apparaat kan dat ook op een iPhone (Pocket Earth) of Android-toestel (OSMand). 

U zult merken dat deze fietstocht als deze niet onderdoet voor een tocht door de heuvels in een of 

ander buitenland. Bijna dertien kilometer door onze wijk fietsen is best inspannend. Zeker is dat u de 

wijk heel goed leert kennen. U wordt vast verrast door de straten die niet op uw vaste routes liggen. 

Verscheidene wijkgenoten die de route gezien hebben, zeiden dat deze ook leuk en uitdagend is om 

te wandelen of te rennen.  

Henk Donkers & Joris Westendorp. 

   

De Strava-registratie van de route is een spaghetti in de vorm van een voet. 

https://www.komoot.nl/tour/194640254?ref=wtd


 

 of  

De route telt 12 klimmetjes. De kortere en lagere zitten in het eerste deel, de langere in het tweede 

deel. 

  

 

Joris Westendorp, Henk Donkers en Peter Droogers testen de routes. Foto: Johan Bosveld 



 

De steilste straat in de wijk (7% gemiddeld). Foto: Henk Donkers 

 

Op weg naar het hoogste punt in de wijk (61 +NAP), het laagste ligt bij de Zijpsepoort (20,9) Foto: 

Henk Donkers 

 


