
In 1989 neemt Erik van Wieringen het roer over 
van zijn vader en zet het hoveniersbedrijf voort. 
En wat voor een bedrijf! Honderd man personeel 
en een jarenlange traditie van de aanleg en het 
onderhoud van de Floriade. Zo ook in 2002 voor 
de editie in de Haarlemmermeer. Erik gaat drie 
weken voor de opening nog even op een korte 
skivakantie met vrienden. Hij valt en keert 
huiswaarts met een hoge dwarslaesie. Een nieuw 
leven met andere mogelijkheden begint.

Erik: “Als ondernemer denk je in mogelijkheden. Natuurlijk, in 
het begin dacht ik ook ‘dit overleef ik niet’, maar al snel overwon 
mijn nuchterheid. Wat kan ik nog wel? Een cruise bijvoorbeeld in 
plaats van wandelen op een Grieks eilandje. Zo krijgt je leven een  
nieuwe invulling.”

Wat een verschil
“Dat ik mijn benen niet kan gebruiken is één ding, maar leven 
met een dwarslaesie behelst veel meer. Ik heb sinds het ongeluk 
een zeer lage hartslag en bloeddruk. En als je jaren in een stoel 
zit, gaat je conditie gierend achteruit. Ik was zeer futloos, had 
nauwelijks energie. Tot Reade me benaderde om mee te werken 
aan proefsessies op het gebied van elektrostimulatie. Zo ben ik in 
aanraking gekomen met de BerkelBike; een fiets met elektrische 
stimulatie van de spieren. Die ‘fiets’ heeft mijn leven veranderd. 
Ik train een paar keer per week op de BerkelBike en wat een ver-
schil! Mijn conditie is stukken beter, ik heb meer energie en ben 
fitter. Ik merk dat het me minder moeite kost om de auto in en uit 
te gaan, dat ik langer kan rollen op de weg en beter een hellinkje 
trek. Doordat ik me fitter voel, ben ik helderder, actiever, reis ik 
meer. Mijn wereld is er echt groter door geworden.”

Mooie bijdragen
“Ik ben ambassadeur van Vrienden van Reade geworden om mijn 
steentje bij te dragen aan het werven van fondsen voor onderzoek, 
om waardevolle initiatieven te kunnen ondersteunen en mensen  
ervan te overtuigen hoe belangrijk bewegen is. Het is  
daarom ook fantastisch dat Stichting Vrienden van Reade voor 
het project Elektrostimulatie bijdragen heeft gekregen van de  
nabestaanden van de heer Vinkers, W.M. de Hoop Stichting,  
Dr. C.J. Vaillantfonds en Stichting Voorzorg Utrecht voor de  
aanschaf van elektrostimulatie-apparatuur voor het onlangs  
opgerichte Expertisecentrum Elekrostimulatie.”
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