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Reportage

20 fietsspecialisten ontzorgen 
‘de nieuwe fietser’ 
Iedereen kent de marketing-mantra’s die over de markt worden uitgestort: beleving, online, verrassing, so-
cial media, service, klantvertrouwen, maatwerk... Allemaal waar, maar de doorsnee fietsenhandelaar 
heeft niet de organisatie om op al die knopjes te drukken. In Nijmegen werken bijna 20 fietsgerelateerde 
bedrijven als Dutch Bicycle Centre onder één dak samen en dan wordt de klant wél optimaal bediend. 

NIJMEEGSE BEDRIJVEN IN DUTCH BICYCLE CENTRE ONDER ÉÉN DAK 

D
e drie Nijmegenaren Joppe van 
Stiphout, Hans van Vught en 
Jos Sluijsmans troffen elkaar in 
een lege fabriekshal van de 

oude Honig-fabriek. Het was meteen 
rond: hier aan de Waal komt het Dutch 
Bicycle Centre, kortweg DBC. Nu wer-
ken er bijna 20 bedrijven nauw samen 
en verdienen 40 mensen er hun boter-
ham. En straks, als Arnhem en Nijmegen 
gastheer zijn van het internationale 
fietscongres Velo-City 2017, is dit con-
glomeraat van specialisten een belang-
rijke speler in dit wereldevenement. 

Economische waarde
Het is letterlijk te veel om op te noe-
men, maar alle disciplines rond het re-
creatief, sportief, zakelijk en dagelijks 
fietsen zijn in het Honig-complex aan de 
Waal te vinden. Een ‘gewone’ fietsen-
winkel, een maatwerkproducent van 
hightech retrofietsen, transportfietsen 
voor zakelijke stadsdistributie, fietsen 

voor ouderen, mindervaliden of kinde-
ren. Maar ook adviseurs en trainers op 
gebieden van topsport, breedtesport, 
mobiliteit, verkeer, evenementen, fiets-
houding en fietsvakanties. Alleen en 
samen werken zij aan het verhogen van 

Alle disciplines onder één dak in het Dutch Bicycle Centre. 

DUTCH BICYCLE CENTRE

Initiatiefnemer Joppe van Stiphout (Stipbikes) en Hans van Vugt (Elan) zijn 
hoofdhuurders van het industriepand, dat ergens rond 2025 vrijwel zeker te-
gen de grond zal gaan voor woningbouw. Stiphout: “We hebben zo’n 150 mille 
geïnvesteerd om het pand bruikbaar te maken en we hebben hopelijk genoeg 
tijd om dat weer terug te verdienen. We hoeven er niet rijk van te worden, 
want we zijn echte fiets-idealisten. De andere deelnemers huren bij ons onder 
en dragen bij aan een gemeenschappelijke pot om dagelijkse kosten uit te be-
talen. Voor starters is er een instapregeling om zo het centrum voor zzp’ers 
aantrekkelijk te houden. We moeten een en ander nog steeds eens goed rege-
len, maar we vonden het belangrijker het DBC eerst op gang te krijgen en er 
nieuwe bedrijven bij te betrekken. Zoals het nu gaat, is de ruimte van 2.500 m² 
nu al te klein aan het worden.” Meer info: www.dutchbicyclecentre.nl of 
www.fietsdiensten.nl .

Hans van Vught (Elan en mede- 
oprichter DBC).

de economische waarde van het fietsen 
en de fietser (‘bikenomics’) en daar ko-
men weer overheden, kennisinstellingen 
en ander bedrijfsleven op af. Zoals de 
gemeente Nijmegen, de Hogeschool 
Arnhem-Nijmegen en de Radboud Uni-

versiteit (die zelfs een fiets-professor 
heeft). Hun studenten doen er onder-
zoek, lopen er stages of schrijven hun 
afstudeerscripties over alles wat rond 
het fietsen te doen is, en dat levert 
weer veel kennis voor de bedrijven op. 

Professionele uitstraling 
Een van de medeoprichters van het DBC 
is Hans van Vugt, die met zijn bedrijf 
Elan onder andere de ligfietsen voor zijn 
rekening neemt. “Joppe van Stiphout en 
Jos Sluijsmans werkten al in de stad 
samen en ze zochten een nieuwe loca-
tie. Toen ik mee ging kijken, was ik ook 
meteen verkocht. Dit is een ideale 
plek.” Nieuwe ondernemer in het DBC 
en meervoudig Nederlands kampioen 
mountainbike Laura Turpijn legt aan de 
hand van haar jonge bedrijf LT-Sports 
uit hoe de dagelijkse praktijk er in het 
DBC uitziet: “Ik ben starter en maak 
lange werkweken. Ik geef outdoor cli-
nics, ik begeleid topsporters en repa-
reer ook mountainbikes. Ik kan dit alles 
hier doen zonder mijn winkel steeds te 
sluiten. Er is altijd wel iemand die mijn 
klanten helpt als ik er niet ben. Of ik 
besteed het onderhoud van een fiets uit 
aan de werkplaats van Stipbike of Elan. 
Ik doe weer dingen voor hen als zij druk 
zijn of weg moeten. Zo zorgen we er 
samen voor dat onze klanten altijd op 
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