Orange Bike Days: in actie voor een gezonder, leefbaarder en
bereikbaarder stedelijk milieu
De Nederlandse Ambassades te Brussel en Luxemburg en de Consulaten van Antwerpen en
Gent leveren een concrete bijdrage aan een beter stedelijk leefmilieu.
Door diverse acties vragen ze aandacht voor de fiets als duurzaam, gezond en economisch
vervoermiddel en als échte oplossing voor verkeerscongestieproblemen.
Het initiatief start op 14 september met een tweedaags seminar in Brussel, de ThinkBike
Workshop waarin Belgische en Nederlandse mobiliteitsspecialisten al fietsend oplossingen
voor de mobiliteitsproblematiek in de stad zullen proberen te vinden. Na een presentatie
van de resultaten van deze workshop zal ook de Dutch Bike Design Tentoonstelling worden
geopend. De expositie bestaat uit diverse bijzondere fietsen en een collectie objecten
bestaande uit fietsonderdelen of geïnspireerd door de fiets. Stuk voor stuk ontwerpen van
Nederlandse designers. Op deze wijze wordt het Belgisch publiek aangemoedigd,
gestimuleerd en verleid om op de fiets te stappen. Fietsen als kunststukken die aan de ene
kant de verbeelding tarten, maar aan de andere kant ook zomaar aangeschaft en verworven
kunnen worden als het verlangen tot fietsen is ontlokt. Op 22 september zal de European
Twowheel Retailers’ Organisation (ETRA) een seminar organiseren op de Nederlandse
Ambassade, waar ook the Netherlands Cycling Embassy wordt geopend.
Gedurende de week zullen ook vier fietstochten plaatsvinden: op zondag 18 september in
Antwerpen, om 16.00 uur vanaf het MAS tot aan de Residentie van de Consul-generaal. Op ..
september in Luxemburg, en op 25 september sluiten we af in Gent met de Avanti fietstocht,
onderdeel van het Gent festival van Vlaanderen.
In Brussel start op maandagochtend 19 september om 08.15u de Orange Bike Day in het
Jubelpark met een korte fietsparade naar het Europakruispunt bij het Centraal Station. Na de
euforie van de autoloze zondag zal de impact van stilstaande auto’s en voortrijdende fietsen
in de maandagochtendspits een krachtig en helder signaal zijn: fietsen in de Brusselse
binnenstad is prima mogelijk als schoner, gezonder en efficiënter vervoers-alternatief.
Iedereen kan meedoen. Deelnemers aan de benefietstocht krijgen van de ING een ontbijt,
een gratis t-shirt en een rugzak, zodoende uitgerust voor een ‘Orange Wave on Wheels’. De
tocht zal worden aangevoerd door de Nederlandse Ambassadeur en bekende Brusselse
autoriteiten, muzikaal begeleid door het Fiets-harmonisch Orkest. In het kielzog rijdt een
keur van Nederlandse fietsvarianten mee, de Dutch Bike Design tentoonstelling die dan tot
leven komt: bakfietsen, ligfietsen, tandems, e-bikes, fixed gear bikes en designfietsen.
Mocht jij ook een signaal willen geven voor een fietsvriendelijker, schoner, gezonder en
bereikbaarder Brussel, schrijf je in via www.orangebikedays.eu!
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Programma:
Datum:

Tijd:

14- 15 september
15 september:

15.15 - 16.00
16.00 – 16.30
16.30
17.00

Event:

Locatie

ThinkBike Workshop

Nederlandse
Ambassade te Brussel

Presentatie resultaten
workshop
Persconferentie
Orange Bike Days
Opening Dutch Bike
Design Tentoonstelling
Netwerkborrel

Spiegelzaal De
Markten, Brussel
Spiegelzaal De
Markten, Brussel
De Markten, Brussel

18 september

16.00 – 18.00

Orange Bike Day
Antwerpen

19 september

08.00 - 09.30

Orange Bike Day
Brussel

22 september

Seminar ETRA &
opening Netherlands
Cycling Embassy
Orange Bike Day
Luxemburg

23 september
25 september

Orange Bike Day Gent

Spiegelzaal De
Markten, Brussel
Start bij het MAS,
eindpunt bij
Residentie GeneraalConsul
Start bij het Jubelpark,
eindpunt
Europakruispunt
Nederlandse
Ambassade te Brussel
Luxemburg
Leiestreek
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