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De gemeente Nijmegen werkt hard aan het imago als fietsstad. Die 
wens bereikt in de zomer 2017 een voorlopig hoogtepunt als in Nijme-
gen en Arnhem het wereldwijde fietscongres Velo-City 2017 neerstrijkt. 
Bij de (wetenschappelijke) congressen, tentoonstellingen en evene-
menten is ook het Dutch Bicycle Centre betrokken. 
Beleidsambtenaar Martijn te Lintelo over Nijmegen als fietsstad: “Het 
snel groeiende netwerk van snelfietsroutes in de stad werpt vruchten 
af. Het blijkt bijvoorbeeld dat fietskoeriers of transportfietsen heel effi-
ciënt gebruik maken van deze snelle voorrangsroutes.” Met het facilite-
ren van de fiets wordt de binnenstad niet alleen schoner, maar ook 
woonwijken krijgen meerwaarde als de indeling niet langer is (in)ge-
richt op autoverkeer en parkeren. Ze worden vriendelijker en dus aan-
trekkelijker om er te wonen.

NIJMEGEN  FIETSSTAD

Tekst en foto’s Hans Smit

een professionele manier worden ge-
holpen en dat ze hun fietsen niet weken 
kwijt zijn voor onderhoud of reparatie. 
Die service kun je als alleenstaand be-
drijf nooit bieden. We besparen ook 
kosten door samen binnenbanden in te 
kopen, maar de professionele uitstra-
ling, ook online, naar onze klanten vind 
ik belangrijker.” 
Teun Timmermans, Wibe Graafsma en 
Jos Sluijsmans zitten een stukje verder-
op in het Honig-complex. Formeel horen 
ze niet bij het DBC, maar in de praktijk 
zijn ze gewoon onderdeel van het fiets-
gebeuren. Sluijsmans, die met Fietsdien-
sten.nl fietsevenementen organiseert en 
(internationale) overheden en bedrijven 
adviseert over ‘het zakelijk fietsen’ is 
organisatorisch wel bij het DBC betrok-
ken, maar: “Ik werk meer projectmatig 
en dat is toch iets anders dan een win-
kel of werkplaats runnen.” Hij houdt 
kantoor in de werkplaats waar Teun 

Ook fietsers hebben economische 
waarde. Fietsers die intensief 
sportief of zakelijk fietsen geven 
goed geld uit aan hun fiets, kle-
ding, accessoires en gadgets. 
Deze doelgroep besteedt daar-
naast graag geld aan een kop 
kwaliteitskoffie of een verse kwa-
liteitslunch onderweg. Het speel-
veld waar deze gulle consument 
en ondernemende ondernemers 
elkaar kunnen vinden heet  
‘bikenomics’. 
Kernpunt is dat de fietser anno 

2030 ontzorgd wil worden. Denk 
aan een pitstop (snelle service-
beurt, bandenreparatie, fietsen-
ruil voor onderhoud), water-, 
fruit- of verse maaltijdverkoop, 
snel-oplaadpunten (ook voor tele-
foon en gadgets), valet-parkeer-
services bij stations, boodschap-
pendiensten langs fietsroutes et 
cetera. Ook zijn private leasing of 
een TCO (total cost of ownership) 
contract (‘huurabonnement’) kan-
sen om de nieuwe fietser te facili-
teren.

MET ‘BIKENOMICS’ NAAR 2030

Wibe Graaftmans, Teun Timmermans en Jos Sluijsmans.

(Timmermansfietsen) zijn retrofietsen 
bouwt en Wibe als Busybikes professio-
nele cargofietsen assembleert. Zij vor-
men het hart van ‘het nieuwe fietsen’, 
waarbij het klassieke recreatieve en 
woon-/werkverkeer wordt aangevuld 
met lifestyle en zakelijk verkeer. 

Het nieuwe fietsen
Timmermans stript oude fietsen en 
bouwt ze custom-made weer helemaal 
als nieuw op. Zo krijgt een naoorlogse 
Franse Motobécane in Nijmegen een 
tweede leven als felgroene retrofiets 
met terreinbanden, een stevige elek-
tromotor en cardan- of beltdrive over-
brenging. Timmermans lacht: “Veel van 
mijn fietsen hangen de hele week aan 
de muur en gaan alleen op zondag mee 
naar het terras. Puur lifestyle.”
Wibe Graafsma zit juist aan de andere 
kant van het spectrum: steeds meer 
steden weigeren vrachtverkeer en ver-

fietsaanhangers vervoeren in één rit 
bijna net zoveel goederen als een klein 
bestelbusje en rijden ook in Brussel of 
Antwerpen. “Uiteraard hebben al mijn 
fietsen sterke elektromotoren om het 
werk lichter en leuker te maken”, lacht 
Wibe. 

Onderhoud en reparatie worden onderling uitbesteed, zodat de wachttijden kort 
zijn. Een oude Motobécane wordt hier een hippe lifestylefiets.

welkomen de transportfiets. Wibe ge-
bruikte zelf een bakfiets toen hij een 
klusbedrijf had en miste zijn bestelbus 
zelden: “Ik kreeg er juist opdrachten 
door, want je bent op de fiets veel aan-
spreekbaarder en mensen vinden het 
gewoon tof.” Zijn transportfietsen en 
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