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Straatbeeld: 
Zweerdeneiland (78)

Het prachtig zonnige voorjaarsweer houdt nog even stand. Ook woens-

dag en donderdag dus volop zon en met 16 graden heerlijk zacht. Vanaf 

vrijdag komt er wat meer bewolking en gaat de temperatuur geleide-

lijk omlaag door een naar noordwest draaiende wind. Volgende week 

dinsdag en woensdag ligt de maximum temperatuur uiteindelijk nog 

maar rond een graad of 7. Bovendien neemt de kans op een drupje re-

gen dan toe. Maar voorlopig kunnen we eerst genieten van een paar 

heerlijke voorjaarsdagen!

Door Christian van Kammen
weerstation-eelde.nl

Weer Eelde

     wo    do   vr    za   zo   ma   di   wo

Eelde-Paterswolde, Eelderwolde en Yde de Punt zijn verdeeld 

in wijken en straten. Wij vroegen ons af: waar komen de straat-

namen vandaan? En aansluitend, hoe ziet die straat eruit? Deze 

week: Zweerdeneiland. 

Zweerdeneiland ligt in de nieuwbouwwijk Ter Borch, dat weer 

opgedeeld is in bepaalde wijken. Zweerdeneiland hoort bij de 

Waterwijk. In deze buurt bevinden de woningen zich op zes ei-

landen. Alle woningen, sinds 2009 gebouwd, zijn georiënteerd op 

het water en hebben ook de architectuur die watergerelateerd is. 

De straatnamen in de Waterwijk zijn onder andere gebaseerd op 

‘drassige veengebieden’ (neerwold) en eigenaren van landgoed 

Lemferdinge (Warmolts). Bron: gemeente Tynaarlo
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• Waterstofproject op Groningen Airport Eelde

• Provinciale waardering voor Corsoboek

• Sportgala Drenthe

• Henk Berends informateur gemeente Tynaarlo

• Leefbaar Tynaarlo de grootste en vijf partijen met drie zetels

• Canadees militair vliegtuig op Eelde

Kijk op www.dorpsklanken.online en abonneer je direct op Dorpsklanken!

Erik Gorter Tweewielers organiseerde vorige 

week donderdag een lezing van Gerrit Gaastra, 

een grote naam in de fietswereld. De van oor-

sprong Fries en nu al 25 jaar woonachtig en 

werkzaam in Duitsland, hield voor het eerst in 

het Noorden een lezing. Het publiek in het vol-

le zaaltje in de zaak van Erik Gorter luisterde 

ademloos naar de verhalen van een gepassio-

neerde fietser. 

Gerrit Gaastra komt uit de beroemde fietsfami-

lie. Gerrit is achterkleinkind van Andries Gaastra, 

die de Batavus-fabriek heeft opgezet. Zijn ou-

ders waren de uitvinders van het bekende merk 

Koga Miyata. De naam Koga is een verbastering 

van de naam van moeder Kowallik en vader 

Gaastra. Miyata waren de eerste Japanse frames. 

Tegenwoordig is Gerrit onder meer de man ach-

ter het merk Idworx. En dan zijn er nog de eigen 

Gaastra-fietsen, die in kleine hoeveelheden wor-

den gemaakt in Duitsland. De geboren Heeren-

veener emigreerde in 1986 naar Canada, waar hij 

de fiets pas echt heeft leren kennen. Zijn ervaring 

heeft hij meegenomen naar Duitsland, waar tech-

nisch hoogwaardige producten erg belangrijk zijn. 

Idworx betekent ‘het werkt’. ‘Het is puur functio-

neel. Het zijn geen echte doordachte rijwielen. Al 

onze fietsen zijn zo ontworpen dat ze lang mee 

kunnen. We doen niet mee aan trends. Sommige 

mensen rijden al vijftien jaar op dezelfde fiets. Dat 

is voor de verkoop dan weer minder leuk, ha.’ 

Dikke banden

De lezing begon over banden en dan specifiek 

dikke banden. Gerrit werkt namelijk ook voor 

het bandenmerk Schwalbe als consultant, waar-

bij hij helpt met concepten voor nieuwe banden. 

‘Die banden zijn veel te dik’, zeiden mensen eerst. 

‘Maar het blijkt, de fiets rolt beter, geeft meer com-

fort en is stabieler. Zelfs de banden van de racefiet-

sen zijn breder geworden.’ Nederland en Duitsland 

verschillen als het gaat om fietsen. ‘Kettingkasten, 

dat is echt Nederlands’, vertelde hij aan de fietslief-

hebbers, die uit alle windstreken kwamen. Gerrit 

gaf nog een typisch Nederlandse eigenschap 

aan. Over het rijden in de bergen. ‘Nederlandse 

toeristen die met de auto het dal in rijden, doen 

constant de voet op de rem. Daardoor raakt het 

remsysteem oververhit. Dat gebeurt ook met de 

fiets. Een Tour de France-coureur die met zeven-

tig kilometer per uur naar beneden dendert trapt 

voor een bocht even hard op de rem, in de bocht 

laat de renner de rem los, waardoor deze afkoelt. 

Voor mensen die veel remmen en veel bagage mee 

hebben zijn de wat zwaardere remschijven uitge-

vonden.’ 

Lasnaden

Er werden enkele fietsen op het podium gezet, 

die volledig werden ontleed. Eerst de ‘Easy Roh-

ler’ (afgeleid van de Rohloff naaf), dat is een trek-

kingfiets. Gerrit Gaastra beschrijft details, waar 

niet aan gedacht wordt. Zoals de lasnaden. ‘De 

meeste lasnaden worden gesleten, zodat ze glad 

zijn. Maar door het slijten maakt het de lasnaad 

zwakker. Bij ons kun je de goede kwaliteit van de 

lasnaden zien.’ Een volgende fiets wordt gepre-

senteerd, de ‘Adventure’. Dat je een ketting moet 

smeren is niet verrassend. ‘Doe dat met dikke olie, 

die beschermt tegen corrosie. En niet schoonma-

ken met chemische middelen, want dan loopt 

het vet eruit.’ Bij de ‘Opinion’ (voor mensen die 

veel fietsen) ging het onder meer over de kabels. 

‘Meestal zie je dat kabels in de buizen worden 

weggewerkt. Nadeel daarvan is er dat er een gat in 

de buizen zit, waardoor deze zwakker worden. Bij 

ons lopen de kabels gewoon langs de buizen.’ En 

zo ging het de hele avond. Interessante weetjes 

over tandwielen, voorvorken, banden, lagers, tot 

zelfs de koplampen. Fietsen, tot in de perfectie. 

Daar streeft Gaastra naar. Voor de liefhebber heel 

boeiend. Erik Gorter noemde de lezing een groot 

succes. ‘Ik ken Gerrit sinds anderhalf jaar. Het gaat 

bij hem niet om de verkoop zelf, maar het product. 

Hij is nooit tevreden en wil de perfecte fiets. Zo 

ben ik ook.’ 

Tekst en beeld Erik Ebbinge

Publiek luistert ademloos naar fietsverhaal Gerrit Gaastra

Fietsen tot in de perfectie 

Gerrit Gaastra in zijn element bij Erik Gorter: tekst en uitleg gevend over fietsen


