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BIKE BRUSSELS 2018 :
HET EERSTE BRUSSELSE SALON VOOR DE STEDELIJKE FIETS
Van 14 tot en met 17 september vindt de eerste editie van Bike Brussels plaats. Met dit fietssalon
trapt organisator Initiatives & Développements de Europese Mobiliteitsweek en de Brusselse
Autoloze Zondag af. Huidige en toekomstige fietsliefhebbers zijn welkom in Tour & Taxis, in het
hartje van de hoofdstad van Europa, om een breed scala aan fietsproducten en mobiliteitsinnovaties
te ontdekken.
Pro Velo verzorgt het inhoudelijk luik van deze eerste Bike Brussels. Er staat een rijk gevuld
programma klaar. De vzw brengt de Brusselse fietsgemeenschap en experts in stedelijke mobiliteit
samen rond activiteiten, conferenties en ervaringen, waaraan iedereen kan deelnemen.
Deze eerste editie van 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,
OPENINGSCEREMONIE EN UITREIKING VAN DE BIKE BRUSSELS AWARDS
Het fietscolloquium van Brussel Mobiliteit en Pro Velo start om 9u. Het
brengt politiek verantwoordelijken van het Gewest,
mobiliteitsprofessionals, ondernemersorganisaties, onderzoekers en
mensen uit de media samen om zich samen te buigen over de stand van
stedelijkemobiliteitszaken. Thematisch vertrekken we van “De plaats van
de fiets in de stad van morgen”. Experts om extra naar uit te kijken zijn
Peter Murray (New London Architecture & The London Society) en
Frédéric Héran (econoom en stedenbouwkundige).
Om 11u20 worden de deuren van het salon ceremonieel geopend voor het grote publiek. Samen
met een jury mobiliteitsprofessionals reikt Pro Velo de eerste Bike Brussels Awards uit. Deze worden
toegereikt aan de beste fietsbevorderende initiatieven van Brusselse ondernemingen, start-ups,
scholen en gemeenten.

ZATERDAG 15 EN ZONDAG 16 SEPTEMBER:
ANIMATIES EN CONFERENTIES VOOR HET GROTE PUBLIEK
De fiets is niet zomaar een vervoersmiddel. Het is een teamspeler, een
reisgezel, een motivator, … – en nog zoveel meer. Bezoekers van Bike
Brussels kunnen genieten van een vélo-expo, een Bike Polo-initiatie en
-toernooi, gegidste fietstochten, het Belgische Kampioenschap
Bakfietsen, de tweede Brusselse Bakfietsparade, ...
Met haar conferenties, die alle geïnteresseerden verwelkomen,
beantwoordt Pro Velo aan de vragen van mensen die nu al in de stad
fietsen en mensen die nog een duwtje in de rug nodig hebben. De
(on)gezondheid van fietsen in uitlaatgassen, elektrisch fietsen, kleine
en minder kleine kinderen vervoeren, ... – slechts enkele van de
thema’s die aan bod komen.

MAANDAG 17 SEPTEMBER:
DE SCHOLIERENFIETSPARADE
De dag na Autoloze Zondag palmen 500
schoolkinderen de Kleine Ring in. Zo zetten ze hun
ideeën over de mobiliteit van morgen kracht bij.
Deze ideeën maken ze daarna over aan Pascal Smet
en Bianca Debaets. Een uniek en fotogeniek
evenement waarop de pers van harte is uitgenodigd.
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UITNODIGINGEN
OPENINGSCEREMONIE EN BIKE BRUSSELS AWARDS
Het fietssalon Bike Brussels wordt ingehuldigd in aanwezigheid van de federale en Brusselse
ministers van mobiliteit en de Brussels staatssecretaris voor verkeersveiligheid. Tijdens deze
ceremonie worden de Bike Brussels Awards uitgereikt aan de winnaars in de volgende
categorieën: scholen, gemeenten, ondernemingen en start-ups.

Waar & wanneer
Vrijdag 14 september om 11u30, voor de stand van Brussel Mobiliteit aan de ingang van
het Bike Brussels-fietssalon, Tour & Taxis, Havenlaan 86c, 1000 Brussel.
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DE SCHOLIERENFIETSPARADE

500 leerlingen in het zadel voor de mobiliteit van morgen
De dag na Autoloze Zondag, op maandag 17 september, verzamelen 19 schoolklassen uit
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op Bike Brussels. Hier vertrekt een parade van 500
leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar. Samen rijden ze de Kleine Ring rond.
Deze tocht brengt hen uiteindelijk tot bij mobiliteitsminister Pascal Smet en gewestelijk
staatssecretaris voor verkeersveiligheid Bianca Debaets. Aan hen dragen ze hun ideeën over de
mobiliteit van morgen over. Dit in de vorm van een gigantisch boek waaraan ze allemaal
hebben bijgedragen.

Parcours

Waar & wanneer
11u15, Hallepoort:
De jonge fietsers passeren rond 11u15 ter hoogte van de Hallepoort en zullen van ver
zichtbaar zijn. Om 12u ontmoeten de leerlingen politici Smet en Debaets op de esplanade van
Bike Brussels. Ook hier is de pers van harte welkom. Het ideeënboek dat ze zullen
overhandigen, wordt vervolgens tentoongesteld op de site van Tour & Taxis.
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SLEUTELMOMENTEN
Vrijdag 14 september 2018, 11u30: Openingsceremonie en uitreiking van de Bike Brussels
Awards (stand van Brussel Mobiliteit, fietssalon Bike Brussels, Tour & Taxis)
Maandag 17 september 2018, 11u15: De Scholierenfietsparade (Hallepoort)

BIKE BRUSSELS: PRAKTISCH
Datum: van vrijdag 14 tot en met maandag 17 september 2018
Plaats: Tour & Taxis, Havenlaan 86c, 1000 Brussel
Alle informatie: www.bikebrussels.be
Openingsuren: vrijdag 14 september van 11u tot 21u, zaterdag 15 en zondag 16 september van
11u tot 18u, maandag 17 september van 11u tot 17u

BESCHIKBAAR MATERIAAL



www.bikebrussels.be, Facebook : pro.velo, Twitter #BikeBrussels
Afbeeldingen in HD en logo’s: via bikebrussels.be/pers

GRATIS TICKETS
Via bikebrussels.be/tickets, gebruik de promocode PROVELO18

PERSCONTACTEN
Alles over het programma van het fietssalon (conferenties, fietscolloquium, randactiviteiten, Bike
Brussels Awards , Scholierenfietsparade…) 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
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