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Inleiding

Op 8 oktober 2018 publiceerde het IPCC een belangrijk rapport in het
kader van de Parijse COP21-akkoorden. De wetenschappelijke conclusies
zijn duidelijk: als we er niet in slagen de opwarming van het klimaat onder
de 1,5 graden te houden, wachten ons uiterst gewichtige ecologische,
economische en sociale gevolgen.
Op 2 december 2018 trokken er 75.000 demonstranten door de
Brusselse straten voor een sterker klimaatbeleid. Sindsdien brengen
manifestaties met vaste regelmaat grote aantallen bezorgde burgers op
de been.
Meer dan ooit is de roeping van Pro Velo aan de orde van de dag. Nooit
was het belangrijker mensen bij te staan in hun overstap naar de fiets. En
meer dan ooit treden de verschillende projecten van onze vereniging op
de voorgrond. Niet alleen vanwege hun kwalitatieve diepgang, maar ook
vanwege hun geïntegreerde breedte. Meer dan ooit vinden onze activiteiten
weerklank en wordt de noodzaak van en aan onze doelstellingen gedeeld.
In deze context blijft Pro Velo gestaag groeien en evolueren. In
2018 werd Remco Ruiter als directeur afgelost door Laurent Dupont. Een
diepgaande reflectie over het bestuur van onze vereniging, die op alle
verschillende niveaus plaatsvindt, zal de komende maanden worden afgerond
en mooie vruchten afwerpen. Binnenkort maken we ook de balans op van het
strategisch actieplan dat we in 2015 opstelden.
Intussen bereiden we ons volop voor op de komende regionale,
federale en Europese verkiezingen, om ook tegenover de bestuurders
en vertegenwoordigers van morgen de positie van de fietser te kunnen
verdedigen.
In naam van de Raad van Bestuur wil ik iedereen van harte bedanken die,
binnen en buiten Pro Velo en op alle maatschappelijke niveaus, meewerkt aan
het realiseren van onze doelstellingen, en zo elke dag opnieuw bijdraagt aan
een betere levenskwaliteit voor ons allen.

In 2018 heeft Pro Velo haar actie op alle
niveaus versterkt om elke doelgroep een
volledige en aangepaste service te bieden aan
de hand van fietstestperiodes, opleidingen,
evenementen en toeristische activiteiten,
advies en ondersteuning.
Pas als je een fiets echt uitprobeert en
dagelijks in het zadel springt om te ervaren
wat fietsen is, kan er een echte modal shift
plaatsvinden. Dankzij #Si T’es Vélo, het nieuwe
langetermijnverhuurproject van de stad Bergen
in samenwerking met Pro Velo, staan er sinds
september 2018 100 klassieke fietsen ter
beschikking die de inwoners naar believen
kunnen testen. Het doel: iedereen de kans
geven om hun mobiliteitsgewoonte te wijzigen
door kwaliteitsvolle fietsen aan te bieden
voor een zacht prijsje. Daarnaast tonen steeds
meer bedrijven interesse voor onze diensten.
Zo hebben we een contract van twee jaar
afgesloten met Biowanze voor onder meer de
levering van elektrische en klassieke fietsen,
een «coach»-opleiding en twee opleidingen
«fietsen in het verkeer».
Fietsen is gezond! Dat is het motto van de
Via Vélo-actie in Wallonië, een pilootproject in
Namen (in samenwerking met de Christelijke
Mutualiteit) en Bergen (in samenwerking
met de gemeente Bergen) dat een veertigtal

Arnaud Olivier
Voorzitter van de RvB

volwassenen aanzet om meer te bewegen door
op de fiets te springen.
Met onze gegidste of bewegwijzerde
toeristische fietstochten willen we meer
mensen in het zadel krijgen en het positieve
imago van de fiets versterken. Dit doen we door
ludieke en ontspannendde activiteiten aan te
bieden en geïnteresseerden nieuwe horizonten
te laten ontdekken. In dit kader coördineert
Pro Velo in Wallonië en Brussel ook de
ontwikkeling van de EuroVelo 3 (Pelgrimsroute)
en EuroVelo 5 (Via Romea Francigena) in nauwe
samenwerking met de gewesten.
Daarnaast werpt Pro Velo zich ook op
als kennis- en adviescentrum. Dankzij nauw
overleg en een gedegen coördinatie tussen
de vele partners werd met succes een ByPad
van het Brusselse Gewest uitgevoerd. Naast
de audit hebben we ook een rapport opgesteld
die de belangrijkste trends in het fietsbeleid
naar voor brengt en organiseerden we een
stakeholdersforum met het oog op een
actieplan voor 2019-2024.
Tot slot willen we de infrastructuur van
onze ruimtes beter laten aansluiten op de
groeiende vraag naar en mogelijkheden
voor nieuwe samenwerkingsverbanden.
Daarom hebben we begin 2018 onze nieuwe
vestiging in Antwerpen ingehuldigd nadat

we de overheidsopdracht binnensleepten om
opleidingen te bieden aan 160 klassen van het
lager onderwijs (naast de 105 klassen die al
werden ondersteund). In Ottignies verhuisde
het team begin 2019 naar het volledig
gerenoveerde oude postkantoor. Deze nieuwe
locatie – vier keer zo groot als voorheen –
is precies wat we nodig hebben nu steeds
meer weggebruikers de stap zetten naar een
groenere en actievere mobiliteit.

Laurent Dupont
Directeur Pro Velo
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Proeven van de fiets is jezelf overtuigen
van de fiets!

Goed van start

Twee maanden, twee wielen nodigt deelnemers
uit gedurende meerdere weken kosteloos te
experimenteren met elektrische of plooibare
fietsmobiliteit. Zo kunnen ze concreet ervaren
wat het is om al fietsend door het leven te gaan,
alvorens in hun nieuwe mobiliteit te investeren.
PUBLIEK > inwoners van Ottignies-Louvain-

Dankzij Bike Experience heb ik een andere
manier ontdekt om naar mijn werk te
pendelen: properder, sneller, gezonder!
Bike Experience organiseert maandelijkse fietsafterworks in hartje Brussel. Geïnteresseerden
worden uitgenodigd om gratis een theoretische en
praktische fietsopleiding te volgen en aansluitend
een glas op de fiets te heffen. Er zijn ook steeds
coaches – doorwinterde Brusselfietsers –
aanwezig die graag hun goede raad en
ervaringsdeskundigheid delen, waarmee iedereen
zich veilig en zelfverzekerd in het stadsverkeer
kan mengen. Beginnende bikers, die toch nog niet
helemaal op hun gemak zijn, kunnen gedurende
drie heen-en-terugtrajecten gepersonaliseerde
coaching genieten. Nog geen fiets? Geen probleem!
Er worden steeds gratis stadsfietsen en goedkope
elektrische huurfietsen ter beschikking gesteld.
Nieuw in 2018: 4 thematische ‘startersspecials’
en e-bike-info-avonden.

Pack4bike

178 deelnemers te
78 %

Bike
Experience

Fietsopleidingen
voor beginnende
volwassenen

Via Velo

Twee maanden,
twee wielen

54 % 66,6 %

Brussel
Luik
Bergen
kopen de fiets uiteindelijk over

90 %
238

deelnemers

11

afterworks

120

deelnemers

20

opleidingsmodules

102

deelnemers

blijft na de
projectperiode
fietsen

Na van de Bike Experience te hebben
geproefd, heeft de fiets me overtuigd. Ik
heb er me zelf eentje aangeschaft, en fiets
sindsdien dagelijks naar mijn werk.
PUBLIEK > Brusselaars die fietsmobiliteit

overwegen, maar nog een duwtje in de rug
kunnen gebruiken
PARTNER > Brussel Mobiliteit

la-Neuve en werknemers van het Naamse
provinciebestuur
PARTNERS > Stad Ottignies-Louvain-la-Neuve,
de provincie Namen

Gemoedelijke en positieve sfeer. Iedereen
voelt zich op zijn gemak in de groep en
met de lesgevers. Zeker voor beginnende
volwassenen is dit erg belangrijk!
Van maart tot oktober vinden er in Brussel
elke zaterdagochtend fietsopleidingen voor
beginnende volwassenen plaats. Tijdens vier
sessies van telkens 2u30 leren de deelnemers
zich zelfzeker per fiets in het Brusselse verkeer
verplaatsen. Het slaagpercentage voor de eerste
horde van de opleiding – je evenwicht bewaren
op de fiets – is 100%!

Ik heb mijn doel behaald, met veel plezier
en in goed gezelschap!
PUBLIEK > beginnende volwassenen
PARTNER > Brussel Mobiliteit

Fietsen heeft mijn leven veranderd.
Het is geniaal – en besmettelijk!
Ons Pack4bike project is een voordelige e-bike-verhuurdienst, maar tegelijkertijd veel meer dan dat.
Deelnemers huren twee maanden lang één van
onze elektrische fietsen. Na de huurperiode krijgen
ze de vrijblijvende mogelijkheid de fiets aan te
kopen, waarbij het betaalde huurgeld integraal van
de aankoopprijs wordt afgetrokken. Verder inbegrepen: een stevig slot, een opleiding fietsen in het
stadsverkeer, een onderhoudsbeurt, 10% korting in
onze boetieks, een diefstalverzekering en een jaar
lang bijstand van onze pechverhelpingsdienst.

Een opportuniteit te mooi om te laten
liggen. Na hem twee maanden te hebben
geprobeerd, heb ik de e-bike uiteindelijk
gekocht. En zo mijn leven veranderd.
PUBLIEK > volwassenen die twijfelen over

hun mobiliteit

Ik wou de andere vrouwen van mijn groep
tonen dat zelfs een gevorderde leeftijd geen
reden hoeft te zijn om niet te leren fietsen!
Via Velo is een opleidingscyclus die volwassenen
(opnieuw) in het zadel zet. Dit aan de hand van drie
assen: de as ‘absolute beginners’, de as ‘opgaan
in het verkeer’ en, sinds 2018, de as ‘gezondheid’.
Deze laatste, met als doel deelnemers per fiets
naar een betere gezondheid te bewegen, werd
uitgewerkt op basis van pilootprojecten in Namen
en Bergen en wist velen te charmeren.
PUBLIEK > beginnende volwassenen in Brussel

en Wallonië
PARTNERS > deelnemende verenigingen,
gemeenten, wijkgezondheidscentra, het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

COMMERCIËLE ACTIVITEIT
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Goed van start

Na de Fietsklas Stuurvaardigheid beschikken
leerlingen van het derde en vierde leerjaar over
alle essentiële fietsvaardigheden. Ze kunnen
over hun schouder kijken en veilig afslaan,
slalommen, hun intenties aangeven, veilig
stoppen, op een rechte lijn rijden… Na deze
fietsklas zijn de leerlingen bovendien perfect
voorbereid op de volgende etappe, de Fietsklas
Verkeersvaardigheid, die hen mee in het
stadsverkeer zal nemen.
PUBLIEK > Antwerpse leerlingen van het 3 de

en 4 de leerjaar
PARTNER > Stad Antwerpen

Het Brevet® is meer dan leren fietsen
alleen. Het is ook, en vooral, een
uitnodiging om duurzamer te leven.
Het Fietsbrevet® is een vierdaagse, over enkele
weken gespreide opleiding, die leerlingen van
het vijfde en zesde leerjaar volledig verkeersklaar
maakt. Het hoogtepunt is een individueel
parcours van drie tot vier kilometer in het
verkeer, onder het toeziend oog van de Pro
Velo-examinatoren. In 2018 namen maar liefst
500 klassen aan het programma deel!
PUBLIEK > leerlingen van het 5 de en 6 de leerjaar

in Brussel en Wallonië
PARTNERS > Betrokken gewesten, gemeenten
en scholen

Zich autonoom in het stadsverkeer kunnen
verplaatsen: dat is het doel van onze De Fietsklas
Verkeersvaardigheid. Gedurende anderhalve
dag krijgen leerlingen van het zesde leerjaar een
theoretische opleiding, een check up van hun
stalen ros en, bovenal, praktijkles in een aantal
realistische verkeerssituaties.

Op mijn eentje had ik een dergelijke
opleiding nooit kunnen organiseren. De
overgedragen theoretishe en praktijkkennis
is uiterst waardevol.
PUBLIEK > Antwerpse leerlingen van

Namicyclettes

De fietsklas
stuurvaardigheid

De fietsklas
verkeersvaardigheid

het 6 de leerjaar
PARTNER > Stad Antwerpen

Fietsbrevet®

Werkelijk een geniaal concept!
Félicien, Gui-Home, Benoit, Cécile… Elk van
de geüpcyclede Namicyclettes draagt de
naam van een gerenommeerde Namenaar.
Geïnteresseerden kunnen deze karaktervolle
fietsen, door onze mecaniciens in de puntjes
verzorgd, tegen een voordeeltarief huren
voor een periode van 3, 6 of 12 maanden
(80 € / 12 maanden). Kers op de fietstaart:
elke Namicylette wordt standaard uitgerust
met een stevig slot, een sterk stel lichten en
een bagagedrager met stevige schouders.
Een stijlvol topconcept op maat van de
veeleisende Namurois!
PUBLIEK > inwoners van Namen
PARTNER > Stad Namen

58

verhuurde Namicyclettes

4.494

opgeleide leerlingen in 2018

1.738

opgeleide leerlingen in 2018

10.000

opgeleide leerlingen in 2018
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Zonder wieltjes

We werden vriendelijk onthaald en mijn
fiets was in uitstekende handen. Flexibel,
professioneel en met een glimlach!
Onze hersteldienst voor particuliere fietsen
biedt de beste zorgen voor fietsen in alle vormen
en maten. Van de kleinste expresherstellingen
tot de meest complexe problemen: onze
mecaniciens staan paraat! Het aantal uitgevoerde
herstellingen blijft jaar na jaar stijgen en bevestigt
onze goede naam onder de alledaagse fietsers,
die ons zo na aan het hart liggen. In Brussel
voorzien we uitsluitend een dienst na verkoop.
PUBLIEK > alle Waalse fietsers en Brusselaars

die bij ons een fiets kochten
PARTNERS > SNCB, la Wallonie

Voor verkopers biedt de fietsbeurs een
comfortabele en snelle manier om hun
fiets(en) voor een correcte prijs van de hand
te doen. Kopers, van hun kant, zijn goed
geholpen met het onafhankelijke advies
van onze mecaniciens. Maar opgelet: eerst
komt, eerst maalt!
Meerdere keren per jaar organiseren onze
verschillende Waalse standplaatsen fietsbeurzen
voor het grote publiek. Het gouden moment voor
goede zaken! In ruil voor een kleine commissie
verzorgen onze teams een geschikte omkadering
en technische ondersteuning. Verder geven
we prijsadvies en helpen we graag een handje
wanneer er banden moeten worden opgepompt!
Van klassieke stadsfietsen tot elektrische offroaders: elk type fiets vindt op onze beurzen een
nieuw baasje.
PUBLIEK > iedereen
PARTNERS > Avril en Ville (Stad Luik), de TEC,

Namen, Gembloers

Voor het eerst in mijn carrière als leerkracht
volgde ik een opleiding die me van a
tot z beviel! De overgedragen kennis is
voldoende concreet, het videomateriaal
en de pedagogische hulpmiddelen
van topkwaliteit.

Fietsopleiders
en -begeleiders

Langetermijnfietsverhuur

Fietsbeurzen

Fietsherstellingen

170 225 282
meer dan 500
opgeleide professionals

1.123

verhuurde fietsen

950

meer dan 500
aangeboden doorverkocht
fietsen

2016

2017

2018

Ons opleidingsprogramma voor fietsopleiders
en fietsbegeleiders neemt twee dagen in beslag.
Dit staat ons toe onze complete methodologie
over te dragen, en professionele pedagogen
al het nodige in handen te geven om zelf
fietsprojecten op poten te zetten. Na het volgen
van onze opleidersopleidingen kunnen zij
volledig autonoom van start!

Het mobiliteitsvraagstuk houdt ook veel
bedrijven en organisaties bezig. Daarom stellen
we hen een langetermijnverhuurdienst voor
zowel klassieke als elektrische fietsen voor.
Om hun werknemers te overtuigen in het zadel
te springen, voorzien we ook in het onderhoud
van de vloot, kwalitatieve sloten (die aan de
standaarden van de strengste verzekeraars
voldoen), een professionele diefstalverzekering,
een pechverhelpingsdienst en een opleiding
fietsen in stadsverkeer.

PUBLIEK > allerlei pedagogische professionals
PARTNERS > de Franse Gemeenschap (Institut de

PUBLIEK > bedrijven en organisaties die hun

la Formation en cours de Carrière), hogescholen,
gemeenten…

COMMERCIËLE ACTIVITEIT

mobiliteitsbeleid wensen te ontwikkelen

omzet in k€
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Zonder wieltjes

Scholen bewegen om in te zetten op de fiets, dat
is de ambitie van het Objectifs vélos-project. Een
fietsaandeel van minstens 10% voor leerlingen die
op minder dan 5 km van de deelnemende school
wonen, is het concrete objectief. Hiervoor wordt er
parallel op twee domeinen gewerkt: enerzijds voeren
we een mobiliteitsanalyse uit, aan de hand waarvan
een lokaal actieplan wordt opgesteld, anderzijds
helpen we de deelnemende scholen een positieve
fietscommunicatie op poten zetten.

Ik ben erg tevreden over het project. De
animatoren motiveren de kinderen en
geven hen zelfvertrouwen met hopen. Op
die manier worden de kinderen bewust van
het feit dat er een economisch en –logisch
verplaatsingsalternatief is.
PUBLIEK > basis- en secundaire scholen,

leerlingen en hun ouders
PARTNERS > Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
Wallonië en deelnemende scholen

De twee aspecten van de opleiding – theorie
en praktijk – waren perfect in evenwicht. De
lesgevers waren erg dynamisch en slaagden er
in hun passie voor de fiets over te brengen. :-)

Objectifs vélos
doelstelling

10 %

overschreden dankzij
succes bij 9 van de
20 deelnemende scholen
in Wallonië en Brussel

Opleidingen
fietsen in stadsverkeer

Groot
fietsstadsspel

aantal
opleidingen

20

2016

40

2017

88

2018

ongeveer 1.450
deelnemende leerlingen

#Si T’es Vélo

100 inzetbare

sinds september,
een stijging ten opzichte
van het vorige project

Over een fiets beschikken is slechts een eerste stap.
Niet minder belangrijk is dat je je er zonder angst
mee in het verkeer kan mengen. Onze opleidingen
fietsen in stadsverkeer zijn gericht op iedereen die
de fiets duurzaam in zijn mobiliteit wil integreren.
Ze duren 2u30 en worden ook graag ter plaatse
(bij organisaties en bedrijven) georganiseerd.
Ons doel? zorgen dat alle deelnemers zich in elke
mogelijke verkeerssituatie zelfzeker voelen!
PUBLIEK > Brusselse bedrijven en organisaties
COMMERCIËLE ACTIVITEIT

De vaardigheden opgedaan in het kader
van het Fietsbrevet®, komen direct van pas
op deze feestelijke dag vol spel en plezier
in het stadscentrum!
Om hun Fietsbrevet te vieren, worden leerlingen
en hun leerkrachten uitgenodigd om in groep
aan ons groot stadsspel te fiets deel te nemen.
Ze krijgen een speelbord en twee uur de tijd
om verschillende opdrachten te vervullen en
vragen te beantwoorden. Als afsluiter trekt er een
grote fietsparade door de straten van de stad,
waarna we overgaan tot de plechtige uitreiking
van de Brevetten®.

Spel en plezier koppelen aan fietspedagogie op een zonnige dag vol
leuke activiteiten!
PUBLIEK > leerlingen van het vijfde en zesde

leerjaar die hun Fietsbrevet® behaalden, hun
leerkrachten en begeleidende ouders
PARTNERS > de gemeenten Namen, Bastenaken,
Aarlen, Beauraing, Gembloers, Ciney, de lokale
politiediensten en vrijwilligers

#Si T’es Vélo is de meest recente samenwerking
tussen Pro Velo en de stad Bergen. In het kader
van dit project staan er sinds september 2018
honderd klassieke stadsfietsen ter beschikking
van de stadbewoners. Zij geven elke Montois de
mogelijkheid om zorgeloos met actieve mobiliteit
te experimenteren. Om hen ook op de fiets te
houden, voorziet het project ook de mogelijkheid
om voor een voordelige prijs kwaliteitsfietsen aan
te kopen.
PUBLIEK > iedereen in de Bergse regio
PARTNER > Stad Bergen
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Bike Brussels

Community management door Pro Velo
Facebook
> 80 publicaties
> m eer dan 300.000 personen bereikt
> meer dan 8.000 reacties

Van 14 tot 17 september organiseerde Pro Velo samen
met Initiatives & Développement sprl de tweede editie
van Bike Brussels, het fietssalon in het teken van
actieve mobiliteit.

Bike Brussels
een paar gegevens

Twitter
> 10 tweets
> meer dan 18.000 impressies
> meer dan 320 engagements
PUBLIEK > Belgen en Brusselaars
PARTNERS > Brussel Mobiliteit, Federale Overheidsdienst

Mobiliteit en Vervoer, Initiatives & Développements sprl,
VO Communication, GRACQ, Fietserbond, CyCLO, Les
ateliers de la rue Voot, Le Vélosophe, Cycloperativa.

Het doel
De wereld de nieuwste producten en innovaties met
betrekking tot de fiets tonen en de verschillende
fietscommunities samenbrengen in een gemeenschappelijk evenement. Pro Velo verzorgde het
inhoudelijke luik van Bike Brussels.

12.000

bezoekers

meer dan

100

exposanten

250

deelnemers aan
de feestelijke
fietsparade
op vrijdag

Wat stond er op het menu?
Op vrijdag organiseerde Pro Velo in samenwerking
met Brussel Mobiliteit het colloquium in het teken van
politiebrigades te fiets. Later op de avond werden de
Bike Brussels Awards uitgereikt. Vanaf de aftrap van
de beurs op zaterdagochtend op de site van Thurn &
Taxis, verzamelde de drukbezochte stand van de brede
Brusselse fietsgemeenschap bestaande initiatieven in
Brussel om bezoekers concrete oplossingen te bieden
die aansluiten op hun fietsprofiel. Pro Velo tekende ook
present op de esplanade waar we fietsen herstelden
en aanboden ter verhuur. We organiseerden ook een
kindercircuit en verschillende fietstochten in het
kader van de Open Monumentendagen. Evenementen
zoals de derde editie van de Bakfietsparade, de
Bike Polo-wedstrijd, BMX- en circusbikeshows, en
make-upsessies zorgden voor een geslaagd weekend
met een waaier aan activiteiten. Dit alles is mogelijk
gemaakt dankzij het legendarische enthousiasme en
de professionaliteit van het Pro Velo-team.
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meer dan

70

Nieuw in 2018
Feestelijke fietsparade op vrijdagavond om de
Brusselse fietsers te bedanken. Zij zijn degenen die
de actieve mobiliteit van vandaag mogelijk maken!
Ongeveer 250 fietsers gingen vervolgens feestelijk de
avond in met de uitreiking van de Bike Brussels Awards.
Pro Velo wendde ook haar expertise aan om debatten
voor mobiliteitsprofessionals te organiseren rond vier
fietsthema’s op zaterdag en zondag.
Verder was er een ruimte gewijd aan meer en minder
avontuurlijke fietsreizen gedurende het hele weekend.
Filmvertoningen en ontmoetingen tussen bezoekers en
globetrotters maakten de uitwisseling van tips en tricks
mogelijk… om niet meer te vergeten!

deelnemers aan
het colloquium

animaties rond
het thema
fietstoerisme en
bijna 200
deelnemers

130

deelnemers
aan de gegidste
fietstochten

Winnaars Bike Brussels Awards
•U
 RBIKE (categorie Start-up)
• E LSENE (categorie Gemeente)
•B
 ELFIUS (categorie Bedrijf )
•N
 OTRE-DAME DE LA SAGESSE
(GANSHOREN) (categorie School)

bijna

170

kleine reparaties
op twee
dagen tijd

120

kinderen leefden
zich uit op het
fietscircuit voor
kinderen

160 deelnemers
waaronder 100

bakfietsen tekenden
present voor de
bakfietsparade
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Fietstoerisme

Ik heb – echt waar – vijf plaatsen ontdekt
in Brussel waar duurzaamheid troef is
en die ik graag opnieuw wil bezoeken.
Bovendien werden de geuren en smaken
gecombineerd met comfortabel fietsen in
een gezellige bende!
Tochten langs eigen kweek is een Waals en
Brussels evenement. Een uitgestippelde en
bewegwijzerde fietsroute neemt de deelnemers
mee op ontdekkingsreis naar lokale producenten,
waarbij op elke plaats wel even tijd is om te
stoppen en te proeven. Deze fietstocht met
vrienden of familie wordt zelfstandig afgelegd,
op basis van een roadbook.

Tochten langs
eigen kweek

EuroVelo

70.000 km
42 landen
meer dan 400
deelnemers

15 thematische routes

EuroVelo
3, 4, 5 en 12

4 EuroVelo-routes
door België

Georganiseerde
fietstochten

Droom je ervan om van Engeland naar Spanje
te fietsen, met een ommetje via Zuid-Italië of
Noorwegen slechts een enkele route? Dan komt
je droom nu uit dankzij EuroVelo 5 (Romea
Francigena-route) of EuroVelo 3 (Pelgrimsroute).
Sinds 1 mei 2018 is Pro Velo aangewezen als
coördinatiecentrum van EuroVelo voor het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië. Pro
Velo is verantwoordelijk voor de coördinatie van
de ontwikkeling van de EuroVelo 3- en EuroVelo
5-routes. Tegelijk heeft Pro Velo ook de taak
om reizigers te informeren over de diensten
en infrastructuur die op de EuroVelo-routes
beschikbaar zijn.
In het kader van een Europees COSME-project
dat op 1 april 2018 van start is gegaan voor
een periode van 18 maanden, is de nadruk
gelegd op de EuroVelo 3-route door middel
van de volgende acties: een inventarisatie van
de wegen, de ontwikkeling van toeristische
pakketten, de lancering van een website, een
app voor smartphones en het opzetten van een
foto- en videodatabase. Daarnaast hebben alle
actoren in het toerisme langs de EuroVelo 3-route
de handen in elkaar geslagen om een dynamisch
fietstoerisme te bevorderen.

Wij zijn een groep trouwe deelnemers die
jullie graag willen bedanken voor de kwaliteit
en diversiteit die we tijdens deze Tochten
langs eigen kweek aangeboden kregen!

PUBLIEK > reizigers op de fiets
PARTNERS > Commissariat Général au Tourisme,

PUBLIEK > inwoners van Brussel

www.eurovelobelgium.be

en Waals-Brabant
PARTNERS > Leefmilieu Brussel, Slow Food,
GASAP-netwerk, Provincie Waals-Brabant

Service public de Wallonie - infrastructurele
routes (DGO1), Visit Brussels, Brussel Mobiliteit,
European Cyclist Federation (ECF).

Pro Velo ontdekken was een genoegen
waar ik nu al minstens vijf jaar van geniet.
De fietstochten zijn goed georganiseerd,
interessant en leuk. Elke keer opnieuw
ontdek ik nieuwe plaatsen en sites. Ik
waardeer de professionaliteit van de gidsen
en hun interactie. Het is een gedeeld
plezier om fietsers te ontmoeten die zin
hebben om nieuwe dingen te ontdekken.
Zin om Brussel en Wallonië te ontdekken vanop
de fiets via thematische fietstochten, zoals
gastronomie, street art, groene ruimtes? Wel, dat
is precies wat Pro Velo het hele jaar door aanbiedt
met zijn gegidste fietstochten, zowel individueel
(Brussel, Namen en Bergen) als op aanvraag
(Brussel, Namen, Bergen, Luik). Een gids neemt je
mee op een ontdekkingsreis door het erfgoed en
toont je de kunst van het leven buiten de platge(t)reden paden, om je (opnieuw) te laten proeven van
de vrijheid van het fietsen met je gezin, vrienden of
collega's, op een klassieke of elektrische fiets.

Ik heb de uitleg van onze gids, Marc, zeer
op prijs gesteld, waardoor ik dingen over
deze stad kon leren, terwijl ik dacht dat ik
ze toch al goed kende.
PUBLIEK > burgers, toeristen, bedrijven,

overheden…
PARTNERS > Leefmilieu Brussel, Visit Brussels,
Explore.brussels, VVV-kantoren van Luik, Namen
en Bergen

216
georganiseerde
tochten

bijna

3.000

deelnemers
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Way of life

Dank aan Pro Velo voor de organisatie
van deze eerste, erg feestelijke en
gemoedelijke Dring Drink in Gembloers! En
ook aan de goede Sint, die niet alleen met
lekkers maar ook goede fietsraad strooide.
Wie had gedacht dat de goedheiligman ook
een begunstigd mecanicien was!
Onze Dring Drinks zijn in de eerste plaats de
uitgelezen (en uiterst gezellige) gelegenheid om
toekomstige en doorwinterde fietsers samen te
brengen. Goede raad en goede plannen doen
rond een goed glas nog net iets makkelijker de
ronde. Er vonden vier sessies plaats in 2018.
In Namen zijn onze Dring Drinks al zes jaar
lang een vaste waarde in de agenda van de
fietsgemeenschap. In Bergen brengen ze al
twee jaar vele enthousiastelingen op de been.
In Gembloers gingen we in 2018 met een
Sinterklaaseditie van start en staan er vier Dring
Drinks op de planning voor 2019.

Dring Drinks

394.852

19.957
fans

followers

een stijging van 18,87%
in 2018

een stijging van 38,5 %
in 2018

een stijging van 13 %
in 2018

bezoekers

360

fietsenthousiastelingen

PUBLIEK > iedereen in Namen, Bergen en

onze website
www.provelo.org

2.819

Gembloers die de fiets een warm hart toedraagt
PARTNERS > Namur en Mai (voor de Naamse Dring
Drinks), de Gembloerse GRACQ-afdeling, het
ecofestival Demain Mons Borinage en de UCLcampus in Bergen

Zeer vriendelijk en behulpzaam personeel.
Mijn fiets was in een wip hersteld. Ze
hanteren democratische prijzen voor een
reparatie of een onderhoudsbeurt. Dit is
duidelijk een organisatie die de fietser een
warm hart toedraagt.
In elk van onze zes standplaatsen staat ons
dynamische team klaar om je met open armen te
verwelkomen en met expertenadvies te overladen.
Wees meer dan welkom om je fiets door onze
professionele mecaniciens te laten herstellen of
nakijken (niet in Brussel of Antwerpen), een fiets te
huren voor een uurtje of twee of een heel jaar, je van
alle mogelijke fietsaccessoires te voorzien, of een
portie onafhankelijk advies en goede fietsraad op te
doen. Kortom: voor alles wat zowel toekomstige als
doorwinterde fietsersharten sneller doet slaan!

In 2018 werd onze standplaats in Ottignies in
een gloednieuw jasje gestoken. Je vindt ons niet
langer terug in onze tijdelijke containers naast
het treinstation, maar wel aan de overkant van de
straat, in een mooi en modern kantoorgebouw.
Spring zeker eens binnen!

In 2018 kregen we niet minder dan
38.500 bezoekers over de vloer. Daarom zijn
ook onze boetieks onafgebroken in ontwikkeling.
We stellen alles in het werk om een steeds
ruimer aanbod van diensten, en alle mogelijke
fietsvragen en -noden van een gedegen antwoord
te kunnen voorzien. Ook ons assortiment aan leuke
accessoires en fundamentele benodigdheden
(van verlichtingssystemen tot regencapes en
fantasierijke bellen) breidt jaar na jaar uit.

Parallel met onze aanwezigheid in de echte
wereld, staat er ook online steeds een jong Pro
Velo-team klaar dat barst van ideeën om mensen
op het goede fietspad te helpen en houden.

Evolutie van de activiteiten in onze verschillende boetieks*

37%

18%

20%

12%

11%

2%

Een stijging van onze omzet met
in 2018 tegenover 2017

69%

€ 541.000 omzet in 2017

32%

26%

18%

10%

9%

5%

€ 913.000 omzet in 2018
* O nze Antwerpse afdeling beschikt nog niet over een boetiek

Luik

Brussel

Namen

Ottignies

Bergen

Gembloers
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Pro Velo
helpt…

Met een elektrische fiets ben je op 30,
maximaal 40 minuten eender waar in
de stad. Zo is het een plezier om je te
verplaatsen.

Aan de basis van een zinvol fietsbeleid, in lijn met
de lokale realiteit, liggen goede cijfergegevens.
Daarom organiseerden we in mei 2018
gedurende drie ochtendspitsen methodologisch
verantwoorde fietstellingen. Het doel van deze
Fietsers tellen mee-actie was het regionalemultimodale MUSTI III-model van meer actuele
cijfers te voorzien. In 2015 voerden we eerder
een gelijkaardige telling uit, waardoor we nu ook
de evolutie van Brusselse fietsstromen over een
periode van drie jaar konden analyseren.
PUBLIEK > Brusselse administratie
PARTNER > Brussel Mobiliteit

Een erg verrijkende ervaring – en erg leuk
om met kinderen samen te werken!
Pro Velo stelt, in samenwerking met de Maisons
de Justice van de Franse Gemeenschap, een
bijzondere werkstraf voor aan mensen die werden
veroordeeld voor een verkeersovertreding. De
werkstraffers staan onze fietsinstructeurs bij tijdens
opleidingen voor kinderen of helpen een handje
in de Pro Velo-fietsateliers. Ze krijgen een nieuw
perspectief op enkele van de realiteiten van het
verkeer en de positie van de actieve weggebruiker.
Tegelijkertijd sensibiliseert deze dienst, SEMJA
geheten, ook de betrokken partijen, zoals
justitieassistenten, magistraten, advocaten en het
grote publiek.
PUBLIEK > Personen die een werkstraf opgelegd

Wie probeert, overtuigt zichzelf! Daarom
bieden we in bepaalde gemeenten, in nauwe
samenwerking met het lokale bestuur, gratis
proefperiodes met elektrische fietsen aan.
Concreet verloopt dit project in zes fasen:
1.	Ontwikkelingsfase samen met de gemeente
(bepalen selectiecriteria voor deelnemers,
testperiodes, …)
2.	C ommunicatiefase en inschrijving van
geïnteresseerde inwoners
3.	S electiefase van inwoners op basis van
overeengekomen criteria
4.	Testfase, die van start gaat met een praktische
e-bike-vorming en een opleiding fietsen
in stadsverkeer
5.	E valuatiefase door de deelnemers
6.	E valuatiefase door de gemeente

SEMJA

Brussels
Fietsobservatorium

Bike Project

+ 16 %

4.050

gepresteerde uren

stijging van het aantal
Brusselfietsers
in 2018

2.260 werknemers
in Brussel
in 2018

In je gemeente
elektrische fietsen

Fietsers
tellen mee

gemeenten
PARTNER > de Brusselse gemeente Vorst

The Bike Project is één van de resultaten van
de roep van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
om meer actieve mobiliteit. Deelnemende
ondernemingen worden individueel en structureel
door onze mobiliteitsexperten ondersteund.
Er worden mobiliteitsplannen uitgetekend en
opgevolgd, die het gebruik van de fiets binnen
en buiten de organisatie bevorderen. Om
deelnemende organisaties zo concreet mogelijk te
laten proeven van de veelvormige voordelen van de
fiets, maken zij twee weken lang gebruik van een
uitgebreide Pro Velo-fietsvloot (die naast klassieke
ook elektrische, plooi- en bakfietsen bevat). In 2018
won Pro Velo opnieuw de publieke aanbesteding
voor het verzorgen van dit erg impactvolle project.
PUBLIEK > Brusselse ondernemingen met meer

82 % van de deelnemende
inwoners gelooft dat een
e-bike hun belangrijkste
pendelmiddel kan worden

PUBLIEK > inwoners van de deelnemende

Het fietsplezier heeft me overtuigd. Ik had
altijd al zin om mijn auto thuis te laten. Erg
bedankt voor deze mooie ervaring, die dit
mogelijk heeft gemaakt.

30

vrijwilligers die meetelden

dan 100 werknemers
PARTNERS > Leefmilieu Brussel en Traject

krijgen na een verkeersovertreding
PARTNERS > FOD Justitie en de medewerkers van
de Justitiehuizen van de Franse Gemeenschap in
Brussel en Wallonië

In het kader van een overeenkomst met het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is Pro Velo
sinds 1998 verantwoordelijk voor het Brussels
Fietsobservatorium. In 2018 stond het
Observatorium in voor:
> O chtendtellingen op 26 plaatsen in het Gewest,
vier keer jaar;
> H et maken en kwantificeren van vaststellingen
met betrekking tot fietsparking aan de
belangrijkste haltes van het openbaar vervoer;
> Avondtellingen op 4 plaatsen met het oog op
het evalueren van gebruikte fietsverlichting;
 ellingen, op 10 plaatsen, met het oog op
>T
de verschillende soorten fietsen die in
Brussel rondrijden.
PUBLIEK > Brussel Mobiliteit
PARTNER > Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
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Pro Velo
helpt…

Je onveilig voelen op de baan is vaak een
rem op het fietsgebruik. Onze Way too
Much-studie brengt deze remmingen in
kaart en meet de evolutie van subjectieve
verkeersonveiligheidgevoelens bij beginnende
fietsers. Het accent ligt op meer adequate
infrasturen en het beter (in)delen van bestaande
infrastructuren. We maten ook de impact van
mogelijke coaching van beginnende fietsers
(vorming fietsen in stadsverkeer en 1,5 maanden
praktijklessen).
PUBLIEK > Brussel Mobiliteit
PARTNER > Mobiel 21

Fietserspools

35 fietserspools
200 leden
in totaal

35 gemeenten

(26 Waalse en 9 Brusselse)

ByPad-Forum

19

19 Brusselse gemeenten
gebruiken de ByPadfora om hun fietsbeleid
te stroomlijnen

Way too Much

99 %

We maakten gebruik van de ByPad-methode
– Bicycle policy audit – om de fietspolitiek van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest tegen het licht
te houden. Deze methode omvat verschillende
samenkomsten tussen administraties, overheden
en fietsverenigingen. De belangrijkste tendensen
van de Brusselse fietspolitiek werden geanalyseerd
en de belangrijkste conclusies van een omvangrijke
rondvraag werden aan alle stakeholders in het
Brusselse fietsbeleid bezorgd. Deze laatste werden
vervolgens opnieuw samengebracht in onze
verschillende ByPad-fora. Dit alles mondt uit in het
opstellen van een regionaal fietsactieplan voor de
periode 2019-2024.
PUBLIEK > betrokken actoren binnen het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest
PARTNERS > Brussel Mobiliteit en Tridée

Sinds 2012 stimuleert en harmoniseert ByPadForum het fietsbeleid van de verschillende
Brusselse gemeenten. De ByPad-audits houden
het beleid tegen het licht, terwijl de fora de
verschillende actoren – mobiliteitsadviseurs,
politieke vertegenwoordigers en fietsverenigingen
– rond de tafel brengen. In 2018 vonden
deze in januari, mei en november plaats. En
waren zij opnieuw de ideale gelegenheid om
Fietscommissies op poten te zetten, de verbetering
van fietsinfrastructuren te bespreken en samen
te werken wat het verzamelen en analyseren van
wetenschappelijke gegevens betreft. Gezien de
grote interesse, zullen twee van de geplande
ontmoetingen in 2019 onder de meer vrijblijvende
vorm van ‘ByPad Breakfasts’ plaatsvinden.

Ik vind het erg leuk om te werken met
kinderen zodat ze een brevet halen,
basismanoeuvres onder de knie krijgen en
de wegcode leren kennen. Op die manier
voelen ze zich veilig op de baan en stijgt
hun zelfvertrouwen. Mijn collega heeft een
koosnaampje voor mij uitgevonden, zijnde
fietspoolpapa.
De Pro Velo fietserspools zijn opgebouwd
uit gemeentepersoneel en vrijwilligers en
ondersteunen onze verschillende schoolse
activiteiten. Zo verzorgen ze mee de
kwaliteitsvolle omkadering van Fietsbrevetprojecten die autonoom (zonder Pro Velopermanentie) worden georganiseerd. Verder
ondersteunen ze allerlei fietsinitiatieven van
scholen (vélobus, culturele uitstappen te fiets,
fietsateliers, ...). Alle leden van een fietserspool
volgden een opleiding bij Pro Velo. Lokale
coördinatoren zorgen voor een optimale
samenwerking tussen verschillende scholen.

Dankzij de opleiding leren kinderen
dat er behalve de wagen andere en
betere manieren zijn om je in de stad te
verplaatsen. Ze ontdekken dat de fiets
goed is voor de planeet, de gezondheid
en bovenal de moraal! We dragen een
positief beeld uit en mensen die ons kruisen
terwijl we rondfietsen stellen vragen
en appreciëren onze aanwezigheid en
onze aanpak.
PUBLIEK > gemeentepersoneel en lokale

vrijwilligers
PARTNERS > 35 gemeenten in Wallonië en Brussel

PUBLIEK > mobiliteitsadviseurs van alle Brusselse

van de deelnemers
van onze praktijklessen
blijven fietsen

gemeenten, politieke vertegenwoordigers
PARTNERS > Brussel Mobiliteit en Tridée
22
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74 %

Sociale en financiële balans

van het personeel
neemt elke dag de
fiets naar het werk

Evolutie van baten en kosten

Evolutie van de herkomst der baten

Wanneer we de evolutie van baten en lasten over vijf jaar bekijken,
stellen we een constante stijging van de activiteiten van Pro Velo
vast, met een stijging van meer dan 20% in 2017. Dit terwijl kosten en
baten in evenwicht blijven. Het totale budget van Pro Velo bedraagt
momenteel € 4,4 miljoen.

Het niet-gesubsidieerde gedeelte van de activiteiten
van Pro Velo steeg van 27% in 2013 naar 45% in 2017. De
vereniging zet steeds voordeliger in op een logica van sociaal
ondernemerschap.

4,6
4,4

100

4,2

en legden dus
samen

64%

62%

59%

54%

46%

80

4,0

118.902

60

3,8
3,6

km af in 2018

40

miljoen €

3,4

Personeel

Personeelsvertegenwoordiging

88 contractuele

Personeelsvertegenwoordigers

Het Comité voor Preventie
en Bescherming op het Werk

mannen

vrouwen

8,9

Aides à la Promotion de l’Emploi
van het Waalse Gewest

6,9

Startbaanovereenkomsten
van de federale overheid

4

Startbaanovereenkomsten
van het Waalse Gewest

3,5

Agents contractuels subventionnés
van de Fédération Wallonie-Bruxelles

1

Aide à la promotion de l’emploi
van de Fédération Wallonie-Bruxelles

bestuursleden

2

Artikel 60’ers

47

2,4

Algemene Vergadering en Raad van Bestuur

7

% 0
2014
baten

2015

2016

2017

2018

35%

38%

40%

45%

54%

2014

2015

2016

2017

2018

gesubsidieerd

kosten

niet-gesubsidieerd

Verdeling per subsidie

74 voltijdse equivalenten

39%

3,0

Werkgelegenheidsprogramma’s

werknemers

61%
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Verdeling van baten

Verdeling der kosten

Herkomst van subsidies

In 2018 steeg het budget van Pro Velo met 19% ten
opzichte van 2017. Deze stijging is volledig toe te schrijven
aan de gestegen omzet. De subsidies die de vereniging
ontvangt, zijn al jarenlang stabiel. De omzet (54%) omvat de
dienstverlening aan particulieren en overheden, op basis
van specifieke conventies of uitbestedingen. De subsidies
omvatten ook werkgeverssubsidies en vertegenwoordigen
46% van de inkomsten van de vereniging.

De personeelskosten vertegenwoordigden in 2018
70% van de kosten (in vergelijking met 74% in 2017).
Het kostenaandeel van aankopen stijgt van 10% naar
15%. Dit weerspiegelt de stijging van de omzet door
projecten zoals Pack4bike of onze boetieken, terwijl de
loonkosten lichtjes daalden.

De subsidies komen van verschillende overheidsniveaus:
federaal, regionaal, gemeenschappelijk, provinciaal en
gemeentelijk. Werkgelegenheidssubsidies komen van
federaal en regionaal niveau en specifieke sectorfondsen
(de sociale Maribel).

2%
waardeverminderingen
46%
subsidies

15%
aankopen

13%
diensten en
diverse goederen
2%
financiële
kosten

Maribel

8%
6%
Steden
FOD
Justitie
1%
Cocof

27 %
Werkgelegenheidssubsidies

23%
Brussel
Mobiliteit

4%
Provincies

AV-leden (waaronder 12 personeelsleden)
54%
omzet

70%
personeelskosten

31%
Waals Gewest
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In de media
De Standaard,
over
Fietsopleidingen
door Pro Velo
voor Antwerpse
scholen, 26 maart

Paris Match, over
mobiliteitsbeleid,
20 juni

Vivacité, over
fietsbeurzen te
Namen, 12 maart

Le Soir, over
het Brussels
Fietsobservatorium 2017,
7 februari

RTL-TVI, over
recyclage van
fietsen, 28 april

Het Nieuwsblad,
over Bike
Experience,
6 april

RTC Liège, over het
activiteitenverslag
van Pro Velo 2017,
3 april

,

Knack over
elektrisch fietsen,
7 augustus
BRUZZ, over het
bezoek dat Pro
Velo organiseerde
voor Jette (Bike
Brussels Awards),
1 maart

DH, over Share a
bike te Bergen,
3 mei

Brussels Airlines
magazine, over
onze fietstochten,
juni 2018
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Contact

Pro Velo vergemakkelijkt
de overstap op de fiets.

Pro Velo Brussel (hoofdzetel)
Londenstraat 15
1050 Elsene
info@provelo.org
02 502 73 55

Directie Brussel
Isabelle BULTHEZ en Laurent DUPONT
cd@provelo.org
02 517 17 61

Pro Velo Waals-Brabant
Avenue des Combattants 114
1340 Ottignies
brabantwallon@provelo.org
010 40 15 13

Pro Velo Namen
Fietspunt treinstation Namen
Place de la Station 1
5000 Namen
namur@provelo.org
081 81 38 48

Pro Velo Luik
Fietspunt treinstation Luik
Place des Guillemins 2
4000 Luik
liege@provelo.org
04 222 99 54

Pro Velo Henegouwen
Fietspunt treinstation Bergen
Keizer Karellaan 35
7000 Bergen
hainaut@provelo.org
065 84 95 81

Pro Velo Namen
Fietspunt treinstation Gembloers
Avenue de la Station
5030 Gembloers
gembloux@provelo.org
081 98 03 05

Pro Velo Antwerpen
Damplein 33
2060 Antwerpen
antwerpen.educ@provelo.org

(tegenover het station van Ottignies)

Sinds 1992 ondersteunen onze
mobiliteitsexperts particulieren,
overheden en organisaties met diensten
en oplossingen op maat. We begeleiden
huidige en toekomstige fietsers
door aan hun specifieke noden te
beantwoorden. In dit licht organiseren
we ook fietsvaardigheidstrainingen
voor kinderen en volwassen en wegen
we op het imago van de fiets en het
mobiliteitsbeleid op verschillende
politieke beslissingsniveaus.

Zo dragen we bij aan een
betere levenskwaliteit.

www.provelo.org

