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Bike Brussels 2018: persdossier 

 

BIKE BRUSSELS 2018 

DE BEURS VOOR ACTIEVE MOBILITEIT IN BRUSSEL 

 
Van 15 tot en met 17 september vindt de tweede editie van Bike Brussels plaats. Met dit salon voor 

de stedelijke fiets trapt organisator Initiatives & Développements de Europese Mobiliteitsweek en 

de Brusselse Autoloze Zondag af. In Tour & Taxis, in het hart van de hoofdstad van Europa, plaatsen 

we de actieve mobiliteit en in het bijzonder de fiets – in zijn vele vormen en maten – op het voetstuk. 

Bezoekers maken kennis met een breed scala aan fietsoplossingen en mobiliteitsinnovaties, en 

proeven zo van de stad van morgen.  

Pro Velo verzorgt het inhoudelijk luik van Bike Brussels. Er staat een rijk gevuld programma klaar. De 

vzw brengt actuele en toekomstige Brusselfietsers, en experts in stedelijke mobiliteit, samen rond 

ervaringen, ideeën en inspiratiebronnen. Slechts enkele van de nieuwigheden dit jaar: een stand 

gewijd aan meer en minder avontuurlijke fietsreizen, vier debatten over enkele van de grote vragen 

over de Brusselse mobiliteit, een kindercircuit uitgewerkt door onze fietseducatie-experts, een stand 

van de brede Brusselse fietsgemeenschap, … 

Bike Brussels geniet de steun van Brussel Mobiliteit en de FOD Mobiliteit en Vervoer. 
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HET PROGRAMMA 
 

VRIJDAG 14 SEPTEMBER  

FIETSCOLLOQUIUM 2018: FIETSBRIGADES 
Juist voor het Bike Brussels-salon uit de startblokken schiet, vindt in het BEL-gebouw op Tour & Taxis 

opnieuw een fietscolloquium voor mobiliteitsprofessionals plaats. Dit jaar staat het Bike Brussels-

colloquium in het teken van politiebrigades te fiets. Waar staat het Brussels Gewest? (Hoe) kunnen 

we ons door andere steden laten inspireren? Constructieve uitwisselingen van ideeën en ervaringen 

uit binnen- en buitenland! 

Het colloquium wordt ’s middags met een lunch geopend en georganiseerd door Pro Velo en Brussel 

Mobiliteit. 

 13h: Welkomstwoord door ministers 

 13h10 – 15h55: Presentaties 

o Waar staat het Brussels gewest? 

o Inspiratiebronnen 

 15h30 – 17h30: Uitwisselingen en discussies 

o Financiering van een fietsbrigade 

o Opleiding voor politieagenten op de fiets 

o Opstarten van fietsbrigades stimuleren, verkeersveiligheid verbeteren 

 17u35 – 17u55: voorbeeldbriefing roller & bike parade 

 

FEESTELIJKE FIETSPARADE EN AFTERWORK-EVENT 

Vrijdagavond 17u45 verzamelt de Brusselse fietsgemeenschap onderaan de Kunstberg voor een 

feestelijke parade. Deze wordt rond zeven op Tour & Taxis verwelkomd met veel muziek en nog 

meer vrolijkheid. 

De parade zet de Very Important Cyclists van Brussel in de verf: de Brusselaars die nu al dagdagelijks 

door de stad fietsen, en zo bijdragen aan vlotter verkeer en meer stedelijke leefbaarheid voor 

iedereen. Op de vooravond van het Bike Brussels-salon, worden zij bedankt en beloond met een 

gezellige after work op de Tour & Taxis-site. Fietsbieren, bakfiets-dj's, food bikes, een fietsfanfare, ... 

– alles wat stedelijke fietsersharten een versnelling hoger doet slaan. 

 17u45: Verzamelen onderaan de Kunstberg 

 18u15: Vertrek van de parade 

 19u: Aankomst te Tour & Taxis 

 23u: Einde festiviteiten 

Meer info op Facebook. 

 

https://www.facebook.com/events/303689627069820/
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UITKREIKING BIKE BRUSSELS AWARDS 
De Bike Brussels Awards belonen de beste Brusselse fietsbevorderende 

initiatieven. Een jury mobiliteitsprofessionals rijkt laureaten uit in de 

volgende categorieën: ondernemingen, scholen, gemeentes en start-ups. 

De gelukkige winnaars worden rond acht uur bekendgemaakt. 

 

OFFICIËLE OPENING BIKE BRUSSELS 2018 - PERSMOMENT 
Omstreeks halfnegen wordt Bike Brussels 2018 officieel geopend in de aanwezigheid van de 

ministers. 

 

PLANNING VRIJDAG 

 12u – 18u: Bike Brussels-colloquium 

 18u15: vertrek parade Kunstberg, omkaderd door de fietsbrigade 

 19u15 – 19u45: ontvangst parade te Tour & Taxis 

 19u30 – 23u: afterwork op de Tour & Taxis-esplanade 

 20u – 20u45: uitreiking Awards en openingsceremonie Bike Brussels 

 20u40 : aftrap bike polo – open sessies 

 22u: einde binnendeursfeestelijkheden 

 23u: einde feestelijkheden op de esplanade 
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ZATERDAG 15 EN ZONDAG 16 SEPTEMBER 

FIETSOPLOSSINGEN, MOBILITEITSINNOVATIES, ANIMATIES EN DEBATTEN VOOR HET 

GROTE PUBLIEK 

 
Bezoekers van Bike Brussels maken kennis met fietsen in ontelbare vormen en maten, voor elk 

gebruik en voor elke fietser. De exposanten presenteren beproefde recepten en baanbrekende 

innovaties, om je ogen op uit te kijken en naar hartenlust te proefrijden op de indoor-testpiste. Om 

bij weg te dromen, of direct mee naar huis te fietsen. 

Ook op andere manieren kan er volop van de fiets worden geproefd, in al zijn facetten. Een bike 

polo-kampioenschap (én initiatiesessies!), BMX-waaghalzerij, gegidste tochten door Brussel, een 

bakfietsparade, Cycle Chic-fotoshoots, fietscircustentoonstellingen, rickshawritjes, …  

Ontdek heel het programma op bikebrussels.be . 

 

DE DERDE BRUSSELSE BAKFIETSPARADE 
Zaterdag start vanop Bike Brussels de derde Brusselse bakfietsparade. 

Vanaf 14u worden er volop bakfietsen en kinderen gepimpt met schmink en ander 

decoratiemateriaal. 

De bakfietsparade rijdt uit omstreeks 15u. Omkaderd door de fietsbrigade 

van de Brusselse politie, komt de parade omstreeks 16u aan op het Feest de 

la charge op het Poelaertplein. 

 14u: Pimp je bakfiets, schmink je kinderen 

 15u: Vertrek bakfietsparade 

 16u: Aankomst bakfietsparade op Poelaertplein 

Meer info en het parcours op Facebook. 

 

BIKE BRUSSEL-DEBATTEN 
Niemand fietst in een vacuüm. Op Bike Brussels staat de stedelijke mobiliteitscontext centraal. Want 

als de actieve mobiliteit vooruit gaat, gaat ook de stad vooruit. Ondertussen biedt overstappen op de 

fiets nieuwe perspectieven op de meest uiteenlopende vraagstukken. Deze worden besproken op de 

Bike Brussels-debatten. 

Zaterdag 

 13u – 14u: de Brusselse luchtkwaliteit  

 15u30 – 16u30: Brussel, onderweg naar een actief-mobiele stad? 

Zondag 

 13u – 14u: Nieuwe technologieën, innovatief burgeractivisme: andere manieren om de stad 

te bewegen? 

 15u30 – 16u30: Verkeersveiligheid in Brussel 

http://www.bikebrussels.be/
https://www.facebook.com/events/341423089729371/
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FIETSREIZEN 
Geen makkelijkere manier om platge(t)reden paden te omzeilen, dan met de fiets. Dit jaar geven Pro 

Velo en Bike Brussels extra aandacht aan dit grensverleggende aspect van fietsmobiliteit. Met 

concrete antwoorden op alle mogelijke vragen, en verleidende verhalen. Documentaires, 

gesprekken, ateliers en workshops voorzien bergen informatie en duizenden kilometers inspiratie. 

 Meer info in de bijgevoegde flyer en op Facebook. 

  

https://www.facebook.com/events/2158440581094050/
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MAANDAG 1 SEPTEMBER 
Op maandag focust Bike Brussels op het indoor-salon en de standhouders. Er worden B2B-

ontmoetingen voorzien in samenwerking met Beci. Alle informatie via Etienne Bertrand: +32 475 69 

79 55, eb@bike-brussels.be.   

mailto:eb@bike-brussels.be
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UITNODIGINGEN 
AFTER WORK-EVENEMENT MET OFFICIËLE OPENING EN UITREIKING VAN DE BIKE 

BRUSSELS AWARDS 

Vrijdagavond 14 september verzamelen de Bike Brussels-parade en de afterwork de Brusselse 

fietsgemeenschap rond deze positieve boodschap: bedankt om de stad te doen draaien. 

Kom met ons meevieren! Vanaf 17u45 aan de Kunstberg, 19u te Tour &Taxis. 

HET SALON OP ZATERDAG, ZONDAG EN MAANDAG 
Datum: van zaterdag 15 tot maandag 17 september 2018 

Plaats: Tour & Taxis, Havenlaan 86c, 1000 Brussel 

Alle info op www.bikebrussels.be 

Openingsuren: 

Vrijdag 14 september: 19u tot 23u 

Zaterdag 15, zondag 16 september: 11u tot 18u 

Maandag 17 september: 11u tot 17u 

 

GRATIS TICKETS 

Via bikebrussels.be/tickets, gebruik de promocode “BB2018” 

 

BESCHIKBAAR MATERIAAL 

 www.bikebrussels.be, Facebook : pro.velo, Twitter #BikeBrussels 

 Afbeeldingen in HD en logo’s: via bikebrussels.be/pers,  

 Foto’s Bike Brussels 2017: http://photos.provelo.org/?c=511&k=5414242718 (©Pro Velo) 

 

PERSCONTACTEN 

Alles over het programma van het fietssalon (colloquium, after work, Bike Brussels Awards, 

randactiviteiten, debatten, …) via Pro Velo: Lode Janssen, 0475 30 22 99, l.janssen@provelo.org 

Alles over de algemene organisatie: Etienne Bertrand, 0475 69 79 55, eb@bike-brussels.be 

http://www.bikebrussels.be/
http://www.bikebrussels.be/
http://photos.provelo.org/?c=511&k=5414242718
mailto:l.janssen@provelo.org
mailto:eb@bike-brussels.be

