En
verder:

‘Fietsen
maakt je
hoofd leeg’
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mens

‘Erfbelasting wordt door velen als een onredelijke belasting gezien’
Maartje Nonhebel is kandidaat-notaris in Rotterdam. Voor het woon-
werkverkeer heeft zij een gewone stadsfiets. Maar in weekends en vakanties
is zij op de ligfiets te vinden. Vaak met haar vriend op een knaloranje tandem
en met hun zoontje in een aanhanger.
T E K S T Henriette van Wermeskerken | f o t o Truus van Gog

‘M

et een ligfiets ga je sneller.
Dat komt omdat het
frontale oppervlak kleiner
is, waardoor er minder
luchtweerstand is. Voor mij is dat niet het
belangrijkst. Het is vooral comfortabel,
relaxed. Ik heb het ligfietsen vijftien jaar
geleden ontdekt via mijn vriend. Een
paar jaar later gingen we voor het eerst
op vakantie met ligfietsen. Inmiddels
hebben we ook een tandem. Eerst een
tweedehands en sinds vijf jaar een
nieuwe, helemaal zelf opgebouwd.
Tandemfietsen is superleuk. Doordat je
samen fietst, gaat de snelste langzamer
en de langzamere sneller. Vroeger kwam
ik na een dag fietsen uitgeput aan en
wilde mijn vriend nog een extra rondje
doen. Nu gaat het gelijk op en praten we
heel wat af onderweg. Afgelopen zomer
zijn we met ieder onze eigen ligfiets met
vakantie geweest. De tandem had niet
genoeg plaats voor alle bagage. Doordat
mijn vriend de aanhanger had, met
daarin ons zoontje van een jaar en een
groot deel van de bagage, fietsten we
gelijk op. We hebben zo’n 900 kilometer
afgelegd in twee weken.’

Handig

‘Ligfietsen is niet meer of minder gevaarlijk dan fietsen in het algemeen. Dat is
meer een gevoel dat mensen hebben
door de onbekendheid ermee. Je zit op
dezelfde ooghoogte als automobilisten.
Een racefietser die voorover buigt, zit net
zo laag en heeft bovendien minder zicht.
Natuurlijk moet je de gevaren inschatten,
goed om je heen kijken en defensief
rijden. We hebben meestal een vrolijk
vlaggetje op de fiets om nog beter gezien
te worden. Onze knaloranje tandem zie je
echt niet over het hoofd. Met de aanhanger
erachter zijn we een heel gevaarte. Voor
onze zoon hebben wij het allerveiligste
aanhangertje. Vanaf tien weken kan een

baby in zo’n aanhanger, in een speciaal
ontworpen hangmatje. Heerlijk. Een
ligfiets heeft betere onderdelen dan
de meeste stadsfietsen. Als wij met de
tandem remmen, staan we binnen een
halve seconde stil. Wij repareren alles
zelf. Dat moet je wel kunnen, vooral
als je onderweg bent. Gelukkig zijn wij
best handig. We hebben bijvoorbeeld
vijf jaar geleden ons huis grotendeels
zelf opgeknapt. Wat we niet konden,
hebben we geleerd. Zo deden wij een
cursus stukadoren van zes avonden.
Veel dingen kun je tegenwoordig ook
leren via YouTube-filmpjes.’
Vrijheid

‘Ik pak niet snel de auto. Fietsen is heerlijk.
Het maakt je hoofd leeg. Je bent lekker
buiten en fysiek bezig. Dat heeft effect op
je geest. Het geeft een gevoel van vrijheid.
Soms kom je kilometers lang niemand
tegen. Elk weekend maken we wel een
tochtje. Ik organiseer ook weekendtochten voor de NVHPV, de Nederlandse
Vereniging voor Human Powered Vehicles.
Tot vorig jaar reden we jaarlijks de
Elfstedenrijwieltocht, zo’n 235 kilometer.
Na 100 kilometer zie je dat mensen het
zwaar krijgen. Ligfietsers hebben dan
nog nergens last van. We hebben er nog
een gouden hangertje en dasspeld aan
over gehouden. Die kreeg je als je die
tocht tien keer hebt gereden. Ligfietsen
doe ik in fietstenue, met helm. Het is
echt voor langere afstanden. De meeste
ligfietsers rijden net als wij op een open
fiets. Met een gesloten fiets, een zoge
heten velomobiel, kun je veel harder
omdat je nog minder luchtweerstand
hebt. Dat is vooral handig als je regelmatig lange afstanden moet afleggen.
Er zijn mensen die dagelijks tientallen
kilometers forenzen. Ik woon maar zo’n
3 kilometer van kantoor, dus ik ga met
een gewone stadsfiets.

Internationaal

‘Sinds 2003 ben ik kandidaat-notaris,
sinds 2010 hier bij Fokkema Linssen.
Mijn praktijk is de familiepraktijk. Dat
is vrijwel altijd zo geweest, daar ligt mijn
hart. Ik doe vooral veel nalatenschappen,
testamenten en levenstestamenten.
Sinds vorig jaar ben ik ook estate planner
en lid van de EPN. Onze clientèle is zeer
internationaal. Kaapverdianen, Polen,
Turken, Marokkanen, Australiërs,
Roemenen, noem maar op. De hele wereld
komt hier langs. Ik spreek mijn talen,
ook Italiaans. Dat helpt om Romaanse
talen een beetje te kunnen begrijpen
en daardoor gaat een gesprek toch
gemakkelijker, ook al is er een tolk bij.’
Lijkvindingen

‘Dat onze praktijk zo internationaal is,
heeft deels te maken met het feit dat
de politie vaak bij ons komt met lijkvindingen. Als een lijk wordt aangetroffen
en er is niet direct familie bekend, dan
gaan wij op zoek naar erfgenamen.
Zo nodig zorgen wij voor ontruiming
en de verkoop van het huis, regelen
wij de uitvaart en doen we de aangiften
inkomstenbelasting en erfbelasting.’
Schrijnend

‘Erfbelasting wordt door velen als een
onredelijke belasting gezien. Laatst had
ik een zaak waarin de erfbelasting erg
schrijnend uitpakte. Een moeder had
twee zoons. Een van hen beroofde zich
van het leven. De moeder overleed
35 dagen na hem. Er werd dus twee keer
erfbelasting geheven over hetzelfde
bedrag, omdat er meer dan dertig dagen
tussen de twee sterfgevallen zat. Helaas
was de Belastingdienst niet bereid een
hardheidsclausule toe te passen.’
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