
met de fiets door brussel! 
nuttige info en contacten

de fietspunten / les points vélos 
bevinden zich in vier van de brusselse treinstations. hier 
kan je fietsen huren of goedkoop je fiets laten herstellen 
door een leuk team   → www.recyclo.  org  

atéliers de la rue voot 
„center of expression and of creativity“ zij voorzien onder 
andere  in  fietsworkshops  waar  je  kan  leren  hoe  je  je  tweewieler  zelf  kan 
onderhouden.   → www.voot.be

spullenhulp / les petits riens 
tweedehandswinkel met een sociaal/economisch karakter. zij openden onlangs hun 
„bike paradise“ waar je terecht kan voor tweedehandsfietsen of voor een reparatie 

 → www.petitsriens.be

place-o-vélo 
een collectief van fietsmilitanten die elke maand een kritische massa organiseren: 
een fietsdemonstratie  op elke  laatste  vrijdag  van de maand.  afspraak  is  aan de 
naamsepoort @ 18u →http://placeovelo.collectifs.net/

pro vélo
organisatie  die  mobiliteit  met  de  fiets  promoot.  hier  kan  je  een  fiets  huren, 
deelnemen aan een van hun fietstoeren door de stad en je kan er terecht voor 
informatie omtrent het fietsen in het fietsershuis   → www.provelo.org

gracq
net als hun nederlandstalige collega’s van de fietsersbond is de gracq actief in het 
promoten van de fiets als transportmiddel in het dagelijkse leven. om dit te bereiken 
organiseren zij regelmatig verschillende  → www.gracq.be

fietsersbond  → www.fietserbond.be/brussel

villo
neem je villo-fiets aan een van de 180 stations verspreid over de stad en rijd de 
eerste 30 minuten gratis. je kan je voor het gebruik ervan laten registreren op de 
site voor één dag of voor het hele jaar  → www.villo.be

brussel mobiliteit
info over politiek omtrent mobiliteit?  → www.mobielbrussel.irisnet.be

info@cactus-
co.be

met de fiets door brussel!
nuttige info en contacten 

de fietspunten / les points vélos 
bevinden zich in vier van de brusselse treinstations. hier 
kan je fietsen huren of goedkoop je fiets laten herstellen 
door een leuk team   → www.recyclo.  org  

atéliers de la rue voot 
„center of expression and of creativity“ zij voorzien onder 
andere  in  fietsworkshops  waar  je  kan  leren  hoe  je  je  tweewieler  zelf  kan 
onderhouden.   → www.voot.be

spullenhulp / les petits riens 
tweedehandswinkel met een sociaal/economisch karakter. zij openden onlangs hun 
„bike paradise“ waar je terecht kan voor tweedehandsfietsen of voor een reparatie 

 → www.petitsriens.be

place-o-vélo 
een collectief van fietsmilitanten die elke maand een kritische massa organiseren: 
een fietsdemonstratie  op elke  laatste  vrijdag van  de maand.  afspraak is  aan de 
naamsepoort @ 18u →http://placeovelo.collectifs.net/

pro vélo
organisatie  die  mobiliteit  met  de  fiets  promoot.  hier  kan  je  een  fiets  huren, 
deelnemen aan een van hun fietstoeren door  de stad en je kan er terecht  voor 
informatie omtrent het fietsen in het fietsershuis   → www.provelo.org

gracq
net als hun nederlandstalige collega’s van de fietsersbond is de gracq actief in het 
promoten van de fiets als transportmiddel in het dagelijkse leven. om dit te bereiken 
organiseren zij regelmatig verschillende  → www.gracq.be

fietsersbond  → www.fietserbond.be/brussel

villo
neem je villo-fiets aan een van de 180 stations verspreid over de stad en rijd de 
eerste 30 minuten gratis. je kan je voor het gebruik ervan laten registreren op de 
site voor één dag of voor het hele jaar  → www.villo.be

brussel mobiliteit
info over politiek omtrent mobiliteit?  → www.mobielbrussel.irisnet.be

info@cactus-
co.be

http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/
http://www.provelo.org/
http://placeovelo.collectifs.net/
http://www.petitsriens.be/
http://www.voot.be/
http://www.recyclo.be/
mailto:info@cactus-co.be
mailto:info@cactus-co.be
mailto:info@cactus-co.be
http://www.villo.be/
http://www.fietserbond.be/brussel
http://www.gracq.be/
mailto:info@cactus-co.be
mailto:info@cactus-co.be
mailto:info@cactus-co.be
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/
http://www.villo.be/
http://www.fietserbond.be/brussel
http://www.gracq.be/
http://www.provelo.org/
http://placeovelo.collectifs.net/
http://www.petitsriens.be/
http://www.voot.be/
http://www.recyclo.be/

