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Woord van de voorzitster

In 2017 vierden we 25 jaar Pro Velo!
Pro Velo zag het levenslicht in hetzelfde jaar
waarin het Leopold II-viaduct door de gelijknamige
tunnel werd vervangen. Op de troon zat Albert II,
maar met de scepter zwaaide koning auto…
De mobiliteitsweg die we sindsdien hebben
afgelegd is nauwelijks te geloven!
Vandaag kan je niet meer om de fiets heen.
En is Pro Velo een vaste waarde in een wereld in
verandering en verplaatsing. Vanwege haar vele
opleidingen, herstelateliers, fietstochten, studies
en talloze andere projecten, waarover we in dit
activiteitenverslag meer vertellen.
Al 25 jaar verspreidt Pro Velo de fietsmicrobe.
Dit dankzij haar betrokken medewerkers,
subsidiërende overheden, organisationele partners
en de vele burgers die zich elke dag met ons op
weg begeven. Bedankt!
2017 bevestigt de opwaartse fietstrend.
• De fiets duikt op in elke stad, zelfs in steden zonder
stevig fietsbeleid. Pro Velo zet alles in het werk om
deze tendens te ondersteunen en versnellen!
• Meer specifiek draagt het stijgend aantal elektrische
fietsers sterk bij aan het stijgend aantal fietsen in het
straatbeeld. Dat elektrische fietsen erg populair zijn,
ondervond onze Luikse standplaats in levenden lijve
bij de lancering van het Pack4bike-project. In minder
dan een kwartier tijd toonden 35 personen zich
bereid om vier maanden lang een elektrische fiets
te proberen!
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Inleiding

• Pro Velo Luik ontving hoog bezoek uit Bergen.
Ook in de nabije toekomst zullen we sterk inzetten
op de lokaal-politieke uitwisseling van ervaringen
en best practices.
• Terwijl dé politieke prioriteit, voor zowel politici als
fietsers, de aanleg van nieuwe fietspaden blijft.
Ook op dit vlak wordt er vooruitgang geboekt.
Bijvoorbeeld rond de Brusselse Kleine Ring.
• Ondertussen profileert Pro Velo zich steeds meer
als een betrouwbare en professionele partner in
fietstoerisme. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
gaf ons de opdracht om een website te lanceren ter
promotie van de EuroVelo 5-langeafstandsfietsroute.
Binnenkort mogen we ons National EuroVelo
Coordinator Centre noemen.
• In 2017 tekende een indrukwekkende Belgische
delegatie present op het internationale VeloCitycongres in Nijmegen. Talloze Brusselse
mobiliteitsprofessionals en Pro Velo-medewerkers
sprongen samen in het zadel en fietsten vanuit
Brussel naar het congres. Een netwerkevenement
waar we spannende ideeën over onze
fietstoekomst uitwisselden.

>

In 2017 vierde Pro Velo haar 25e verjaardag. De
ideale gelegenheid voor een gloednieuwe website.
Deze werd opgebouwd rond twee pijlers, die het
gros van onze diensten samenvatten:
• Diensten voor potentiële en nieuwe fietsers:
‘Goed van start’.
• Diensten voor doorwinterde fietsers: ‘Zonder
wieltjes’.
Er zijn ook specifieke rubrieken, zoals ‘Volledig
uitgerust’, ‘Veiligheid’ en ‘Fietstoerisme’, zodat
iedereen snel het nodige vindt. Daarnaast brengen
we ook onze diensten die zich op bepaalde
doelgroepen toespitsen samen in de rubrieken
‘Scholen’, ‘Bedrijven en organisaties’ en ‘Overheden’.
Naar analogie met onze nieuwe website werd dit
activiteitenverslag rond dezelfde pijlers ingedeeld.
In dit verslag vind je enkele voorbeelden van de
vele projecten die Pro Velo in 2017 organiseerde
in Brussel, Vlaanderen en Wallonië. Elk project
stimuleert doelgericht de overstap op de fiets.
Zo dragen we bij aan een betere levenskwaliteit.

De liefde
tussen mij en mijn fiets
houdt nu al meer dan
een jaar stand...
En blijft maar geven.
De tijd die je niet langer
in de file verliest, is slechts
het begin!

Met dit activiteitenverslag willen we ook het
dagelijkse werk van ons toegewijde team onder de
aandacht te brengen. Een team dat bestaat uit diverse
profielen met uiteenlopende vaardigheden, maar
met steeds dezelfde ambitie: meer fietsen op meer
leefbare straten.
In naam van de voordelen van de fiets voor onze
gezondheid, de luchtkwaliteit, een vlottere mobiliteit,
onze welvaart en ons samenleven in het algemeen,
gunnen we graag een blik op wat we het afgelopen
jaar allemaal realiseerden. Veel leesplezier!

Namens de Raad van Bestuur van Pro Velo bedank
ik iedereen die zich inzet voor de ontwikkeling
van de fiets. In het bijzonder het gepassioneerde,
dynamische team van Pro Velo!
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Goed van start

Elektrische

Begeleidingsdienst

voor

fietsopleidingen

voor autonome

volwassenen

in Wallonië

gerechtelijke maatregelen

Er staat geen leeftijd om (opnieuw) te leren fietsen!
Daarom biedt Pro Velo in Brussel modules van vier lessen
aan die volwassenen de fiets doen (her)ontdekken. Vier
opeenvolgende zaterdagen leren ze de noodzakelijke
technische vaardigheden. Tijdens de laatste les mengen
ze zich in het Brusselse verkeer. Hiermee zetten ze een
grote stap naar meer zelfstandigheid.

Opleidingen voor kleine groepen die de stap naar elektrisch
fietsen overwegen of juist hebben gezet. Ze bestaan uit een
theoretisch en een praktisch deel. Hierna kunnen deelnemers
zich veilig in het verkeer verplaatsen. En beschikken ze over
al het nodige advies voor een mogelijke aankoop. Deze
elektrische-fietsopleidingen werden in verschillende andere
Pro Velo-projecten geïntegreerd.

Doelpubliek Volwassenen in Brussel die een duwtje in
de rug nodig hebben om (opnieuw) in het zadel te springen
Dienstverlener Pro Velo
Partner Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opvallende cijfers
• 120 deelnemers
• 12 modules, de helft meer dan in 2015
• 100% van de deelnemers is geslaagd

Doelpubliek Werknemers van gewestelijke en provinciale
overheden, burgers
Dienstverlener Pro Velo
Partners FOD’s, provincies, gemeenten
Opvallende cijfers
• 7 Pack4bike-opleidingen
• 19 opleidingen ‘Ik rij elektrisch’

Pro Velo stelt 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.
Doelpubliek Personen die een werkstraf opgelegd krijgen
na een verkeersovertreding
Dienstverlener Pro Velo
Partners FOD Justitie en de juridische medewerkers
in de justitiehuizen van Brussel en Wallonië
Opvallende cijfers
• 113 werkstraffers in 2017
• Meer dan 4000 gepresteerde uren

>
Fietsbrevet

Onderzoek

Twee maanden,

Bike

en Fietsklas Verkeers-

naar nieuwe

twee wielen

Experience

vaardigheid

Brusselfietsers

Neem mensen die niet fietsen maar wel twijfelen over hun
mobiliteit, geef hen twee maanden lang een elektrische, vouwof stadsfiets, voorzie de nodige technische bijstand en doe daar
verder nog een opleiding om veilig in het stadsverkeer te rijden
bovenop – en je zal zien: na twee maanden wil minstens de
helft van de deelnemers blijven fietsen! Veel concreter kan je
de modal shift niet verwerkelijken.
Doelpubliek Mensen op zoek naar een alternatief voor de auto,
mensen die nog niet dagdagelijks fietsen
Dienstverleners Pro Velo Waals-Brabant en Pro Velo Namen
Partners De steden Ottignies-Louvain-la-Neuve en La Hulpe
en de milieudienst van de provincie Namen
Opvallende cijfers
• 67 deelnemers
• 68% waardeerde de proefperiode
•M
 eer dan de helft wil
blijven fietsen
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Startersopleidingen

Halfslachtig
had ik het plan opgevat
om een elektrische
fiets te kopen. Nu ben ik
helemaal overtuigd! Fietsen
geeft me een gevoel van vrijheid
en het maakt me blij andere
fietsers te ontmoeten.
Monique

Bike Experience zet mensen in het zadel. Ervaren Brusselfietsers
(de Coaches) vergezellen beginnende fietsers (de Bikers) op
hun dagelijkse trajecten. Op het programma: een opleiding
stedelijk verkeer, de mogelijkheid om gratis een fiets te lenen,
persoonlijke coaching, en natuurlijk bergen ervaringsdeskundig
advies. Nieuw in 2017: de ‘Bike Tastings’. Dit zijn gezellige
opleidings- en ontmoetingsmomenten voor iedereen die wil
delen in de onevenaarbare Bike Experience!
Doelpubliek Brusselaars
Dienstverleners Pro Velo en Brussel Mobiliteit
Partners Fietsersverenigingen (CyCLO, Ateliers de la rue Voot,
GRACQ, Fietsersbond), Villo!, Vendome, Abus, Triodos, Ethias en
Actiris
Opvallende cijfers
• 526 nieuwe deelnemers in 2017
• 390 Bikers waarvan er al 118 werden opgeleid
• 134 Coaches waarvan er al 49 werden opgeleid
• Aanwezigheid op 16 Brusselse evenementen
• 10 Bike Tastings, waarvan 3 Bike Tasting Specials:
2 specials ‘Beginners’ en één special ‘Elektrisch fietsen’

Sinds 2005 is Pro Velo verantwoordelijk voor de algemene
coördinatie en uitvoering van het Fietsbrevetproject. Deze
opleiding voor vijfde- en zesdejaarsleerlingen, die zich over een
aantal weken uitstrekt, stoomt leerlingen klaar om veilig in het
verkeer te fietsen. Het hoogtepunt is een individueel parcours
van drie tot vier kilometer in het verkeer, onder het toeziend
oog van de Pro Velo-examinatoren. Naast haar Fietsbrevetwerk
op de Waalse en Brusselse scholen, is Pro Velo ook aanwezig
in Antwerpen met de opleiding Fietsklas Verkeersvaardigheid.
In 2017 volgden meer dan 100 klassen van het zesde leerjaar
deze opleiding.
Doelpubliek Leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar
Dienstverleners Pro Velo, de leerkrachten en de fietserspools
Partners Gewesten, gemeentes en scholen
Opvallende cijfers
• Elk jaar behalen meer dan 11 000 Waalse en Brusselse
leerlingen hun fietsbrevet, dit is 20% van het doelpubliek
• Meer dan 90% van de partners bereiden de lessenreeks
autonoom voor. Dit betekent dat ze de opleiding kunnen
geven zonder de permanente aanwezigheid van een Pro
Velo-lesgever.
• In 2017 volgden 2750 Antwerpse leerlingen de opleiding
Fietsklas Verkeersvaardigheid

Het was
een erg boeiende
ervaring. Ik kan me nu
veel beter in de plaats
van de fietsers stellen
en begrijp ook
hun reacties.

Sinds 2015 stellen we in Brussel een opmerkelijke stijging van
het aantal fietsers vast. Wie zijn deze nieuwe Brusselfietsers?
En wat drijft hen? Hoe is hun mobiliteit veranderd? Wat hebben
ze nodig om op lange termijn te blijven fietsen? Brussel
Mobiliteit gaf Pro Velo de opdracht om exact deze vragen te
beantwoorden.
Doelpubliek Mensen die zich sinds 2015 in Brussel fietsen,
beleidsmakers
Dienstverlener Pro Velo
Partner Brussel Mobiliteit
Opvallende cijfers
• 70% van de respondenten verplaatste zich met het openbare
vervoer voor ze de overstap maakten, 20% met de auto
• 66% van de nieuwe fietsers wenst vooral veiligere
fietsinfrastructuur, 16% wil minder auto’s op de weg
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Fietsen in het vizier!

Pack4bike

Zonder wieltjes

Bedankt voor
de uitstekende opleiding
afgelopen maandagavond.
Aan de lesgever: bedankt
voor het onthaal, je
beschikbaarheid, je geduld
en je nauwkeurige, efficiënte
en concrete uitleg!

>

Pack4bike nodigt je uit vier maanden lang een elektrische
fiets of vouwfiets te proberen. In de huurprijs zit een hele
rits diensten en accessoires inbegrepen. Na de huurperiode
overtuigd? Dan kan je de fiets aankopen, waarbij de reeds
betaalde huurgelden van de aankoopprijs worden afgetrokken.
Deze actie vond een eerste keer plaats in maart 2017 en werd
in het kader van het Bike Brussels-salon in september herhaald.

Het Fietsen in het vizier!-project wil meer leerlingen met de fiets
naar school doen komen. Het draait rond twee pijlers: concrete
actieplannen en een brede mobilisering in scholen. Er wordt een
streefcijfer bepaald, op basis waarvan een op maat gemaakt
actieplan wordt opgesteld. Dit project loopt op positieve
communicatie, begeleiding op maat en de gedeelde uitdaging
om de streefcijfers te halen.

Doelpubliek Iedereen
Dienstverlener Pro Velo
Partners Granville, Oxford en Ahooga
Opvallende cijfers
• 76 inschrijvingen bij de projectstart in maart 2017
• 48 fietsen werden uiteindelijk aangekocht
(63% van de deelnemers)
• 46 inschrijvingen voor een tweede ronde in september

Doelpubliek Basis- en middelbare scholen, ouders en leerlingen
Dienstverleners Pro Velo, schooldirecties, leraren,
ouderverenigingen, ouderraden en vrijwilligers
Partners Gewesten en scholen
Opvallende cijfers
• 17 deelnemende scholen in Wallonië en Brussel
• In sommige scholen steeg het aandeel fietspendelaars
tot meer dan 30%

Dankzij
‘Fietsen in het vizier!’
rijdt 8% van de leerlingen
nu regelmatig met de fiets
naar school tegenover
3% voordien.

Groot

Opleidingen

fietsstadspel

fietsmechanica

Om de uitreiking van het Fietsbrevet nog feestelijker te maken,
ontwikkelde Pro Velo een groot stadsspel op de fiets. Het
principe: deelnemende klassen worden uitgenodigd in het
stadscentrum. Elke groep, begeleid door hun leraar, ontvangt
een logboek vol vragen en uitdagingen. Het evenement
eindigt met een parade in de straten van de stad en de officiële
uitreiking van de brevetten.
Doelpubliek Leerlingen van het vijfde en/of zesde leerjaar die
hun Fietsbrevet in de loop van het jaar hebben gehaald, samen
met hun leerkrachten en ouders
Dienstverlener Pro Velo
Partners De gemeentes Namen, Bastenaken, Aarlen, Beauraing,
Gembloers, talloze vrijwilligers en de lokale politie
Opvallende cijfers
• 200 deelnemers in Gembloers en Bastenaken
• 150 in Aarlen en Beauraing

Leraar van de Saint
Joseph Hyon-school
in Bergen

Deze opleidingen staan mensen toe
hun eigen fiets zelfstandig te onderhouden
en herstellen. De professionele mecaniciens van Pro Velo leren
de nodige vaardigheden aan. Hierna begeven de deelnemers
zich met een nog geruster hart op weg.
Doelpubliek Burgers
Dienstverleners Pro Velo Waals-Brabant, Pro Velo Namen
Opvallende cijfers
• 17 opleidingen (5 in Namen, 3 in Gembloers en 9 in Ottignies)
• 102 deelnemers (25 in Namen, 8 in Gembloers
en 69 in Ottignies)

Een heerlijke,
zonnige dag!
We fietsten helemaal naar
het stadscentrum… Tijdens het
ochtendspel behoorde Namen
aan ons fietsers! Zalig!
Thomas, leerling van de
gemeenteschool van Bouge,
Moulin à Vent
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10 begeleide fietstochten
met in totaal 163 deelnemers
•
•
•
•
•

Meer dan 5 000 deelnemers
aan de Beau Vélo de RAVeL

4 dagen
15 > 18 september 2017
Meer dan 9 000 bezoekers
80 exposanten
100 merken

Bike Brussels

Meer dan 2 000 kinderen
bij Kidz on Wheelz

>

Scholierenfietsparade
met 500 leerlingen

Bike Brussels was één van de grootste uitdagingen van
2017 voor Pro Velo. Samen met verschillende partners
werd een breed evenement rond stedelijke (fiets)mobiliteit op poten gezet. Dit eerste Brusselse fietssalon
had twee doelstellingen: de wereld alle nieuwste
ontwikkelingen en innovaties rond actieve mobiliteit
tonen en de verschillende fietsgemeenschappen rond
een gemeenschappelijk evenement verzamelen.
Als inhoudelijk verantwoordelijke (voor de
randanimatie en nevenevenementen, het symposium voor
sectorprofessionals, de conferenties voor het grote publiek
en de Bike Brussels Awards), bespaarde Pro Velo zich
geen moeite om een memorabele eerste editie van Bike
Brussels te realiseren. Pro Velo is dan ook bijzonder trots
op het erg geslaagde resultaat. Dit bevestigt dat de fiets
ook in Brussel al lang geen marginale bijgedachte meer is,
maar daarentegen de wind in de zeilen heeft!

250 deelnemers aan
het fietscolloquium
15 conferenties

Bike Brussels Awards voor
• Categorie ‘Bedrijven’: de Europese Commissie
• Categorie ‘Start-ups’: Wheel of Care
• Categorie ‘Scholen’: Institut Redouté Peiﬀer
• Categorie ‘Gemeenten’: Jette

Inzet van het hele
Pro Velo-team
En ook :
 35 tweets die meer dan 24 000 keer
werden bekeken
 38 Facebookposts die duizenden keren
werden bekeken (met een piek van
5 000 personen op 17 september)
 Meer dan 20 mediapassages (zie p. 18-19)
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Volledig uitgerust

>

Veiligheid

>

Geweldige service,
zowel wat het advies als
de technische ondersteuning
betreft. Ik raad al mijn
kennissen het atelier
van Pro Velo Namen aan!
Christophe

Namicyclettes, Vélocités

Een schitterend
idee. Pas als je over
een langere periode
een fiets uitprobeert,
weet je wat fietsen
inhoudt...

en andere langetermijn-

Fietsherstellingen

Tweedehands

verhuurprojecten

en -onderhoud

fietsbeurzen

Sinds mei 2017 dragen de 85 witte Granville-fietsen die
je in Namen voor langere periodes (van enkele maanden)
kan lenen, de naam van beroemde inwoners van de stad.
De Féliciens, Gui-Homes, Céciles, Benoits… zijn steeds
van al het nodige voorzien en worden verhuurd aan
democratische prijzen. Dit project vormt een aanvulling op
het langetermijnverhuuraanbod van de Waalse Pro Velovestigingen. In Luik krijgen de inwoners 650 Vélocités ter
beschikking, mede dankzij de stad. De stad Bergen heeft Pro
Velo Henegouwen belast met het beheer van een vloot van
18 klassieke fietsen en 8 elektrische fietsen. De vestigingen
van Gembloers en Ottignies beschikken respectievelijk over
17 en 28 stadsfietsen voor langetermijnverhuur.
Doelpubliek Inwoners van de deelnemende gemeenten
Dienstverleners Waalse Pro Velo-vestingen
Partners De steden Namen, Luik en Bergen
Opvallende cijfers
• 49 Namicyclettes verhuurd sinds mei 2017
• 697 Vélocités verhuurd in 2017, een stijging van 12%
• 44 elektrische en stadsfietsen verhuurd in Bergen in 2017,
een stijging van 26%

Elektrisch
testrijden
In 2017 bood Pro Velo de inwoners van Namen de
gelegenheid om vier maanden lang een elektrische
fiets te testrijden. Om deze proefritten onder een ideaal
gesternte te laten plaatsvinden, kwam elke fiets met een
mobiliteitspakket. Dit omvatte onder andere een opleiding
om vlot in het verkeer te fietsen, een onderhoudsbeurt,
advies op maat en de mogelijkheid om de fiets op het einde
van de proefperiode aan te schaffen.
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Doelpubliek Iedereen
Dienstverlener Pro Velo Namen
Partner De stad Namen
Opvallende cijfers
• 28 deelnemers
• 8 verkochte elektrische fietsen
• 95% van de deelnemers gaf aan te willen blijven fietsen
na de testperiode

VéloCyclé
VéloCyclé is een kwaliteitslabel voor tweedehandsfietsen die
in fietswinkels worden verkocht. Daarvoor worden ze grondig
gecontroleerd door experts van Pro Velo. Er zijn twee VéloCycléreeksen:
• klassieke VéloCyclés: tweehandsfietsen die netjes werden
opgeknapt en opnieuw volledig gebruiksklaar gemaakt.
• VéloCyclés ‘made by Pro Velo’: hier werd enkel het (herverfde)
kader behouden. Mecaniciens gebruiken nieuwe, hoogwaardige
onderdelen om een unieke fiets af te leveren.
Doelpubliek Iedereen
Dienstverleners Pro Velo Namen
Partners La Ressourcerie Namuroise en het OCMW
van La Bruyère
Opvallende cijfers
• 137 geproducceerd VéloCyclés
• 117 verkochte VéloCyclés

Om aan de stijgende vraag te kunnen blijven voldoen,
zijn de Pro Velo-fietsateliers volop aan het uitbreiden.
De hersteldiensten ondersteunen een rits projecten en
het fietsbeleid van steden, verenigingen en bedrijven
die de sprong naar het zadel maakten. Het team telt
18 leden verdeeld over zes standplaatsen. Hun efficiëntie,
professionaliteit en kwaliteit dragen dag na dag bij aan
een gunstig fietsklimaat in België.
Doelpubliek Particulieren, verenigingen, bedrijven,
overheden
Dienstverlener Pro Velo
Opvallende cijfers
• 5 615 particuliere herstellingen (1 910 in Luik, 402 in Bergen,
1 658 in Namen, 260 in Gembloers, 944 in Ottignies en
441 in Brussel) – dit is een stijging van 17% ten opzichte
van 2016
• 2 234 herstellingen voor bedrijven, overheden en
verenigingen (1 600 in Luik, 42 in Bergen, 250 in Namen,
22 in Gembloers, 60 in Ottignies en 260 in Brussel) –
dit is een stijging van 37% ten opzichte van 2016

In haar Waalse standplaatsen organiseert Pro Velo elk jaar
verschillende tweedehands fietsbeurzen. Dit ter antwoord
aan de steeds stijgende vraag. De expertise van de Pro Velomedewerkers krijgen bezoekers er gratis bij. Aangeboden
fietsen worden grondig nagekeken en neutraal naar waarde
geschat. Daar wordt iedereen beter van!
Doelpubliek Iedereen
Dienstverlener Pro Velo
Opvallende cijfers
• 988 fietsen in het magazijn (411 in Luik, 151 in Bergen,
225 in Namen, 60 in Ottignies en 141 in Gembloers)
• 669 verkochte fietsen (358 in Luik, 70 in Bergen,
140 in Namen, 28 in Ottignies en 73 in Gembloers)

Fietsboetieks in onze

Onthaal

verschillende standplaatsen

en advies

De Pro Velo-boetieks startten kleinschalig, maar ontpoppen
zich steeds meer als betrouwbare en goed uitgeruste
winkels. Het hele jaar door selecteert Pro Velo talloze
uiteenlopende accessoires van de beste kwaliteit, die haar
bezoekers duidelijk kunnen smaken!
Doelpubliek Iedereen
Dienstverlener Pro Velo
Opvallende cijfers
• De boetiek in Luik biedt niet minder dan 145 verschillende
artikels aan
• 2 van de 6 boetieks werden vernieuwd in 2016 (Namen
en Bergen), terwijl de winkels in Luik en Ottignies in 2018
onder handen worden genomen

In elk van de zes Pro Velo-vestigingen staat steeds een
dynamisch en deskundig team klaar om mensen (terug)
op het fietspad te helpen. Je stalen ros door professionele
mecaniciens laten herstellen, een fiets huren voor enkele
uurtjes of een heel jaar, accessoires van topkwaliteit, of
delen in advies van het hoogste niveau… Bij Pro Velo vind je
al het nodige, en nog veel meer, om een actieve toekomst
tegemoet te (blijven) rijden!
Doelpubliek Iedereen
Dienstverlener Pro Velo
Opvallende cijfers
• 44 876 bezoekers (14 747 in Luik, 3 730 in Bergen,
9 649 in Namen, 2 439 in Gembloers, 4 866 in Ottignies
en 9 445 in Brussel)
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Fietstoerisme
Zin om Brussel en Wallonië vanop de fiets te (her)ontdekken?
Geprikkeld door thema’s zo uiteenlopend als gastronomie, street
art en stedelijk groen? Dat treft! Pro Velo biedt namelijk het
hele jaar door thematisch fietstochten aan. Alleen of in groep
nemen de Pro Velo-gidsen je mee op ontdekkingsreis langs
erfgoed, verborgen kunstwerken, pittoreske parkjes, … Op de
fiets, uiteraard. Dit jaar stippelde Pro Velo in het kader van de
Open Monumentendagen ook een ‘Verborgen ruïnes’-fietstocht
uit, die je zelfstandig, zonder gids maar met een mooi roadbook,
kan afleggen.

Fietstoerisme

>

Doelpubliek Iedereen
Dienstverleners De Pro Velo-gidsen
Partners Brussel Leefmilieu, Visit.Brussels en Explore.Brussels
Opvallende cijfers
• In Brussel stelt maar liefst 100% van de deelnemers achteraf
dat ze de Pro Velo-fietstochten aan hun vrienden en kenissen
zouden aanraden
• 2 592 deelnemers aan gegidste groepstochten
(2 171 in Brussel, 50 in Bergen, 160 in Luik, 211 in Namen)
• 1 118 deelnemers aan individuele tochten
(1001 in Brussel, 117 in Namen)
• 272 gegidste fietstochten in Brussel en 31 in Wallonië
(8 in Luik, 18 in Namen, 5 in Bergen)
• 51 professioneel opgeleide gidsen
• Meer dan 70 thema’s

Zoals steeds heb ik
weer veel leuke plekjes
ontdekt en interessante
anekdotes gehoord. Ten
warmste aanbevolen! Dankzij
de groepsverplaatsingen in
het weekend, leren we de
fiets ook kennen als efficiënt
vervoersmiddel
in de stad.

Een kwaliteitscharter
Toeristische fietskaart

voor Pro Velo’s

Apéro

Tochten langs

voor Brussel

gegidste fietstochten

Dring Drink

eigen kweek

Pro Velo en Visit Brussels sloegen de handen in elkaar om de
allereerste fietstoeristische kaart van Brussel te ontwikkelen.
Via acht thematische routes neemt hij toeristen uit binnen- en
buitenland op sleeptouw door de hoofdstad. De publicatie bevat
ook de nodige adressen voor fietsverhuur en herstellingen,
en tonnen toeristische info. De fietskaart is te koop op diverse
fietspunten en bij toeristische diensten aan de democratische
prijs van € 2,50.
Doelpubliek Iedereen
Dienstverlener Pro Velo
Partner Visit Brussels
Opvallende cijfers
• Meer dan 350 verkochte fietskaarten sinds september 2017
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Pro Velo heeft een kwaliteitscharter voor haar gegidste
fietstochten ontwikkeld. Hierdoor kan ze garant staan voor
een toegankelijk, duurzaam en kwalitatief fietstoerisme.
Vrijheid en plezier, op een bewuste, professionele en veilige
manier! Zo kan Pro Velo haar toeristische dienstverlening
blijven verbeteren. Hierin een hoofdrol voor haar professioneel
opgeleide gidsen, ambassadeurs van positieve fietservaringen.
Doelpubliek Iedereen
Dienstverlener Pro Velo
Partner Pro Velo-gidsen
Opvallende cijfers
• 35 gidsen in Brussel
• 3 opleidingen ‘Gidsen op de fiets voor Pro Velo’,
’Groen en blauw Brussel’ en ‘Art deco en art nouveau’
• 7 nieuwe gidsen in het Brusselse team

De Apéro Dring Drinks brengen meerdere keren per jaar fietsers
en niet-fietsers samen om het glas te heffen op actieve mobiliteit
en het mooie leven. In Namen worden deze apéro’s nu al vijf jaar
op rij georganiseerd, in Bergen vinden ze al twee jaar plaats. Het
zijn ideale gelegenheden om de fiets in de verf te zetten als een
eenvoudig, efficiënt en aantrekkelijk vervoersmiddel is. Dit wordt
aan den lijve ondervonden tijdens de begeleide fietstochten die
aan de drink voorafgaan.
Doelpubliek Inwoners van Namen en Bergen
Dienstverleners Pro Velo Namen en Pro Velo Henegouwen
Partners De jeugdherberg en jachthaven van Jambes,
de stad Namen, Hainaut Rando, le Coursier Wallon,
het collectief Street Monkey Circus en Chinooks
Opvallende cijfers
• Meer dan 850 deelnemers in 2017

De Cycles du Terroir van Pro Velo zijn toegankelijke
gastronomische fietstochten van ongeveer 20 km.
Het idee? Leuke fietsherinneringen creëren en laten proeven
van het aanbod lokale producten. Beide aspecten smaken
steeds naar meer!
Doelpubliek Iedereen
Dienstverlener Pro Velo Waals-Brabant
Partners De provincie Waals-Brabant, lokale verenigingen,
toeristische diensten, gaststeden, lokale producenten en
distributeurs.
Opvallende cijfers
• 516 deelnemers over drie edities, een stijging van 47%
ten opzichte van 2016
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Pro Velo
helpt jullie

Brussels

>

bij de ontwikkeling
van jullie beleidsplannen
rond actieve mobiliteit

Fietsobservatorium 2017
Pro Velo is sinds 1998 verantwoordelijk voor het Brusselse
Fietsobservatorium, dat de vinger aan de pols van de Brusselse
fietsmobiliteit houdt. De doelstellingen voor 2017:
• Vier keer per jaar ochtendtellingen op 26 plaatsen in Brussel
• Vaststellingen met betrekking tot fietsparkeerplaatsen
aan de belangrijkste haltes van het openbaar vervoer
• Avondtellingen op vier plaatsen om de verlichting
van fietsen te evalueren
• Tellingen van elektrische fietsen op vier verschillende plaatsen
Doelpubliek Iedereen
Dienstverlener Pro Velo
Partner Brussel Mobiliteit
Opvallende cijfers
• 28 151 fietsers geteld
• 64,1% van de waargenomen fietsers waren mannen, 34,15%
vrouwen en 1,75% kinderen
• 50,37% van de fietsers droeg een helm – nooit eerder was
het aantal Brusselse fietsers dat een helm draagt groter
dan het aantal fietsers zonder helm
• 74% van de fietsen was correct verlicht
• 79% van de geparkeerde fietsen was veilig vastgemaakt

ByPad-forum
The Bike Project
In 2014 riep Leefmilieu Brussel The Bike Project in het leven.
Dit staat organisaties bij tijdens het opstellen en uitvoeren van
bedrijfsvervoerplannen, en de ontwikkeling van een gedegen
fietsbeleid. Elk jaar genieten een tiental bedrijven gratis
individuele en structurele begeleiding van Pro Velo-experts.
Verder maken ze gebruik van de Pro Velo-fietsenvloot. Sinds
2014 stond Pro Velo al 37 bedrijven en organisaties bij onderweg
naar meer fietsmobiliteit.
Doelpubliek Brusselse bedrijven met meer dan 100 werknemers
Dienstverlener Pro Velo
Partners Leefmilieu Brussel en Traject vzw
Opvallende cijfers
• 10 deelnemende bedrijven voor de 2016-2017-editie
•2
 39 mensen probeerden de fiets in
een professionele context
•E
 r werden in de loop van het project al meer dan
400 parkeerplaatsen voor fietsen gecreëerd
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In 2017 sloten Koekelberg en Sint-Joost-ten-Node zich aan bij de
17 andere gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
om een ByPad-audit te laten uitvoeren. Om alle gemeenten te
ondersteunen bij de uitvoering van hun fietsactieplannen, en
om het Brusselse fietsbeleid te stimuleren en te harmoniseren,
belastte Brussel Mobiliteit Pro Velo en Tridée (voorheen
Timenco) met het opzetten van een ByPad-forum. Dit forum
bracht in januari en oktober Brusselse mobiliteitsadviseurs,
politieke vertegenwoordigers en fietsverenigingen bijeen.
Het eerste forum bracht de verwachtingen van de deelnemers
beter in kaart. Het tweede forum drong door tot de kern
van de zaak door door manieren te verkennen om de
fietsinfrastructurele noden concreet aan te pakken. In 2018
staan drie nieuwe fora op de planning, met thema’s als parkeren,
communicatie/educatie en politieke verankering.
Doelpubliek Mobiliteitsmedewerkers van de Brusselse
gemeenten, politieke beslissingsnemers
Dienstverleners Pro Velo, in samenwerking met Tridée
Opdrachtgever Brussel Mobiliteit
Opvallende cijfers
• Ondertussen werken alle 19 Brusselse gemeenten in de schoot
van het ByPad-forum samen om hun hun fietsbeleid onderling
te versterken

Studiedag

Opleidingen voor

Bergen-Luik

fietslesgevers en -begeleiders

Op initiatief van Pro Velo Luik kwamen de steden Bergen
en Luik in juni 2017 samen voor een studiedag rondom
de ontwikkeling van hun lokale fietsbeleid. Verschillende
schepenen, kabinetsleden en de TEC tekenden present. Een
ideale gelegenheid voor de Luikenaars om te tonen dat hun
partnerschap met Pro Velo een onmiskenbare meerwaarde
is voor de ontwikkeling van zinvolle, ambitieuze en leuke
fietsprojecten, zoals het Vélocité-project en de gratis elektrische
fiets-proefperiodes. De dag, die bestaande partnerschappen
tussen Luik en Bergen herbrondde en de zaadjes van nieuwe
samenwerkingen plantte, werd afgesloten met een leuke
fietstocht door Luik.
Doelpubliek Mobiliteitsdiensten van de steden Bergen en Luik
Dienstverlener Pro Velo

Fietserspools

Iemand leren fietsen loopt niet altijd op wieltjes. Daarom
leidt Pro Velo leerkrachten en leerkrachten-in-spe op om
fietsuitstappen met de klas voor te bereiden en begeleiden.
Deze opleidingen zijn doorgeefluiken van de kennis en ervaring
van de Pro Velo-lesgevers. Sharing is caring!
Doelpubliek Professionals uit de onderwijs- en mobiliteitssector
Dienstverleners Pro Velo, leraars, studenten, opvoeders,
animatoren en vrijwilligers
Partners Het Naamse Institut de la Formation en cours de
Carrière, hogescholen (pedagogische en orthopedagogische
studierichtingen)
Opvallende cijfers
• Ongeveer 500 deelnemers

Tous vélo-actifs

De fietserspools bestaan uit gemeentepersoneel en vrijwilligers
die de Pro Velo-projecten in scholen ondersteunen. Ze zorgen
mee voor de kwaliteitsvolle omkadering van Fietsbrevetprojecten die autonoom (zonder Pro Velo-permanentie) worden
georganiseerd. Verder ondersteunen ze de fietsinitiatieven van
scholen (vélobus, culturele uitstappen te fiets, fietsateliers, ...).
Alle leden van een fietserspool volgden een opleiding bij Pro
Velo.

Tous vélo-actifs is een bewustmakings- en communicatiecampagne die Waalse werknemers aanmoedigt om de fiets te
gebruiken voor hun woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen.
Het project steunt en begeleidt Waalse werkgevers bij het
opstellen van fietsactieplannen. In deze context evalueert Pro
Velo de actieplannen en hun uitvoering, in nauwe samenwerking
met de projectteams. Er worden ook een aantal informatieve en
motiverende workshops ingericht.

Doelpubliek Gemeentepersoneel en lokale vrijwilligers
Dienstverlener Pro Velo
Partners 35 gemeenten in Wallonië en Brussel
Opvallende cijfers
• 35 fietserspolen in 35 gemeenten (26 Waalse en 9 Brusselse)
• Ongeveer 200 leden

Doelpubliek Waalse bedrijven
Dienstverlener Pro Velo
Partners De mobiliteitsafdeling van de Unie van Waalse
Ondernemingen
Opvallende cijfers
• In 2017 haalden 7 van de 23 begeleide bedrijven het maximum
van 5 sterren voor het vélo-actif-label
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In de media

>

De online communicatie van Pro Velo

332 165

21 100

14 411

2 494

bezoekers op provelo.org

nieuwsbriefabonnees

Facebookfans

Twittervolgers

15,7% meer dan in 2016

6,6% meer dan in 2016

38,6% meer dan in 2016

18,8% meer dan in 2016

Pro Velo-fietsadvies in
Le Journal des Enfants,
5 mei 2017.

L’Écho over The Bike Project, 21 november 2017.

Le Soir over infrastructuurverbeteringen
aan de Brusselse Kleine Ring, 27 maart 2017.

Bruzz over de officiële
Bike Brussels-opening,
15 september 2017.

La Libre Belgique over Bike Brussels,
15 september 2017.

Radio-interview op Vivacité, 8 februari 2017.
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Le Soir over Bike Brussels, 15 september 2017.

La Meuse, 13 maart 2017.

De Standaard
over het jaarlijkse rapport van
het Brussels Fietsobservatorium,
15 februari 2017.

Financiële balans >
Evolutie van baten

Evolutie van de herkomst

en kosten

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
8% in 2017. Dit terwijl kosten en baten in evenwicht blijven.
Het totale budget van Pro Velo overschrijdt momenteel
€ 3,7 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.
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Sociale balans >
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Werkgelegenheidsprogramma’s

63%

8,9
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2013
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baten

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

7

Startbaanovereenkomsten van de federale overheid

4

Startbaanovereenkomsten van het Waalse Gewest

4

Agents contractuels subventionnés van de Fédération Wallonie-Bruxelles

2

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

2

Artikel 60’ers

1

Leercontract

Algemene Vergadering
en Raad van Bestuur

Verdeling

Herkomst

der kosten

van baten

van subsidies

2%
waardeverminderingen

7
bestuursleden

909
opleidingsuren
in 2017

Pro Velo
zette een driejarenplan
op poten om het
aantal werknemers dat
bijkomende opleidingen
volgt te doen toenemen.

2017

Verdeling

Personeelsvertegenwoordiging
Het Comité voor Preventie
en Bescherming op het Werk

2016

kosten

De personeelskosten vertegenwoordigden in
2017 74% van de kosten (in vergelijking met 78%
in 2016). Het kostenaandeel van diensten en
diverse goederen neemt toe van 11 naar 13%,
net zoals dat van aankopen, van 6 naar 10%.
Dit weerspiegelt de stijging van de omzet,
terwijl de loonkosten stabiel bleven.

Maribel

Personeelsvertegenwoordigers
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Verdeling per subsidie

2,5

komt elke dag
met de fiets
naar het werk

miljoen €

Personeel

3,05

niet-gesubsidieerd

3,20

10%
aankopen

13%
diensten en
diverse goederen
1%
financiële
kosten

In 2017 steeg het budget van Pro Velo met 8,9%
ten opzichte van 2016. Deze stijging is volledig toe
te schrijven aan de gestegen omzet. De subsidies
die de vereniging ontvangt, zijn al jarenlang
stabiel. De omzet (45%) omvat de dienstverlening
aan particulieren en overheden, op basis van
specifieke conventies of uitbestedingen. De
subsidies omvatten ook werkgeverssubsidies en
vertegenwoordigen 54% van de inkomsten van
de vereniging.

1%
andere
opbrengsten
45%
omzet

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).

4%
Provincies
(Waals-Brabant)

29 %
Waals Gewest

6%
FOD
Justitie

8%
Steden

1%
Cocof

1%
Leefmilieu
1% Brussel
FOD
Mobiliteit
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AV-leden
74%
personeelskosten

54%
subsidies

27%
Werkgelegenheidssubsidies

2%
Divers

21%
Brussel
Mobiliteit
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2018 is nog
maar nauwelijks
begonnen, maar
de Pro Velo-projecten
stapelen zich al op!

Pro Velo in 2018

>

Pro Velo Antwerpen
In Antwerpen zal Pro Velo fietslessen geven aan
160 klassen van het derde en vierde leerjaar. Dit
bovenop een lopend project met 105 Antwerpse
zesdejaarsklassen. Om alles in goede banen
te leiden, betrekt het Antwerpse team hiervoor
twee gebouwen in park Spoor Noord en het
Nachtegalenpark. Twee mooie locaties om in een
veilige omgeving fietsvaardigheidslessen te geven.
Het gebouw in park Spoor Noord wordt ook de
Antwerpse uitvalsbasis van Pro Velo. De opening van
deze standplaats is gepland op 15 februari 2018.
De tweede editie van Bike Brussels
Van 14 tot 17 september 2018 vindt in Tour & Taxis de
tweede editie van Bike Brussels plaats. Net als vorig
jaar is Pro Velo verantwoordelijk voor de coördinatie
van de randanimatie en nevenevenementen,
het symposium voor mobiliteitsprofessionals, de
conferenties voor het grote publiek en de Bike
Brussels Awards.
EuroVelo
In het kader van de verdere ontwikkeling van de
EuroVelo-fietsroutes die België doorkruisen – en in
het bijzonder de EuroVelo 5, die de drie gewesten
van het land aandoet – wordt Pro Velo het National
Eurovelo Coordinator Centre voor België. Meer info
op eurovelobelgium.be!
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Pack4bike versterkt
Het Pack4bike-project was in 2017 een groot succes,
dat in 2018 versterkt wordt hernomen. Dit is het idee:
mensen huren voor enkele maanden een elektrische
fiets. Onderweg staat Pro Velo hen bij met alle nodige
technische en andere bijstand. Na de voorziene
huurperiode krijgen testrijders de vrijblijvende
mogelijkheid om de fiets aan te kopen, waarbij
reeds betaalde huurprijzen van de aankoopprijs
worden afgetrokken. Zo gebeurt de overstap op een
(elektrische) fiets onder een ideaal gesternte.
Nieuwe gezondheidsdienst
In 2018 lanceert Pro Velo een nieuwe dienst
waarbij gezondheid centraal staat. Denk hierbij
aan: begeleiding op maat, speciaal uitgestippelde
routes, concrete doelstellingen en follow-ups door
gezondheidsprofessionals. Samen trappen we
ons terug helemaal in topvorm!
En ook…
Verder heet Pro Velo je natuurlijk ook in 2018
hartelijk welkom in één van haar standplaatsen
in Antwerpen, Bergen, Brussel, Gembloers, Luik,
Namen en Ottignies. Voor alle nodige hulp en
bijstand op je fietspad. En dit voor jong en oud, voor
zij die zich al doorwinterd op weg begeven en zij die
nog op hulpwieltjes steunen. Ook in 2018 fietsen
we samen een belangrijke etappe naar een meer
fietsmobiele wereld!

Contact

>

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

Directie Brussel
Remco Ruiter
(tot maart 2018)
cd@provelo.org
02 517 17 61

Directie Wallonië
Isabelle Bulthez
cd@provelo.org
02 517 17 61

Pro Velo Waals-Brabant
Fietspunt treinstation Ottignies
Place de la Gare 2
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
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Pro Velo
ontwikkelt oplossingen
op maat voor een vlotte
en duurzame overstap
naar de fiets en draagt
zo bij tot een betere
levenskwaliteit

www.provelo.org

