BIKE
GUERILLA
het how-to-manfietsoBike-Guerilla-handboek met
sympatieke, low budget en
vooral pro-fiets guerilla acties

POWERED BY

BIKE GUERILLA!
Een voorwoord...

HANDBOEK
BIKE GUERILLA’S
pag.5

WAT VIND
JE IN DIT
HANDBOEK?
pag.12

INSPIRATIE...
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pag.34

We gaan kort in op het fenomeen Bike Guerilla,
een klein beetje theorie en achtergronden.
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WAT KUN JE DOEN?

20 GUERILLA’S UITGEVOERD

2

Wat je als organisatie of gemeente
met een Bike Guerilla kunt doen.

Rob Temme van de gemeente Breda is enthousiast: ‘Vergeleken met de kosten van inframaatregelen
kosten de Bike Guerilla’s heel weinig en zijn ze een manier om de fietser eens lekker in de
belangstelling te zetten voor weinig geld’. Breda is actief op dit
vlak en zoekt de samenwerking1:

4
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GUERILLA ACTSHEETS

STAP VOOR STAP

Deze ActSheets vertalen de kennis en ervaring
naar concrete stappen, doelen, doelgroepen,
benodigd materiaal, kosten, benodigde tijd, afspraken en de uitvoeringslijnen, risico-inschatting en andere uitvoeringsaspecten.

Omdat we geleerd hebben, weten we wat er wel
en niet werkt. Dat delen we in hoofdstuk 5 rond
‘do’s and don’ts’.

ZET STUDENTEN IN!

De afgelopen vier jaar hebben de NHTV-studenten Urban Design in opdracht van de gemeente Breda
zo’n 20 Bike Guerilla’s bedacht en uitgevoerd. De acties zijn aardig, vriendelijk, confronterend en
soms disruptief, maar vooral: ze zijn eenvoudig uitvoerbaar tegen lage investeringen. Iedere
gemeente in de provincie kan er eenvoudig mee aan de slag. Drie organisaties werkten zo al een
paar jaar samen: de gemeente Breda, de provincie Noord-Brabant en de NHTV. Ons Brabant Fietst is
ook aangehaakt. Met de Bike Guerilla’s is sprake van een echte win-win-win-win!

pag.30

pag.35

Een overall-stappenplan met checklist:
zo kun je zelf snel aan de gang voor de
uitvoeringsaspecten rond Bike Guerilla’s.

2

1

pag.16

Een korte beschrijving van 20 succesvol uitgevoerde Bike Guerilla’s: welke thema’s kun je
oppakken. We laten daarnaast enkele andere
Guerilla’s zien, ter lering, vermaak én inspiratie.

DO’S AND DON’TS

BIKE GUERILLA?

pag.7

De mogelijkheden voor subsidie en een
mogelijke inzet van studenten voor de
uitvoering van Guerilla’s worden in hoofdstuk 7
toegelicht. Ook interessant… Wat te denken van
een pool van studentenkrachten, die gemeenten
of andere organisatie helpen een Bike Guerilla
uit te voeren.

WIE DURFT??!!

ONS BRABANT FIETST
www.onsbrabantfietst.nl. Welkom op
onsbrabantfietst.nl! Hét vertrekpunt voor
fietsen in Brabant. Met praktische informatie
zoals fietsroutes en een routeplanner,
fietsvoorzieningen en tips.

En Ineke Spapé van de NHTV ziet, samen met het team van
docenten van de betrokken vakken, een bijzondere invulling
van het opleiden van professionals: ‘Studenten leren zo popup-events te organiseren en ze in te zetten om stedelijk en
mobiliteitsbeleid op een hedendaagse manier in- en
aan te vullen. De uitkomst blijft een verrassing, een goede
voorbereiding niet’3.

pag.35
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Ewoud Vink van de provincie Noord-Brabant en een van de
steunpilaren achter Ons Brabant Fietst ziet veel kansen in zo
een Guerilla-aanpak naast de ‘gewone’ fietsplanning: ‘Hiermee
laat Brabant zien naast (slimme) infrastructuur te realiseren ook
(slim) bezig te zijn met de fietser’.
Ons Brabant Fietst is het samenwerkingsplatform op het gebied
van fiets en richt zich op (publieksverbindende) communicatie,
marketing en kennisdeling. Ons Brabant Fietst, verantwoordelijk
voor de verdere communicatie rond Ons Brabant Fietst, ziet het
zo: ‘De in Breda beproefde Bike Guerilla’s vormen een welkome
aanvulling op hetgeen Ons Brabant Fietst doet: sprankelend,
anders en van deze tijd. We willen graag de Brabantse
gemeenten laten zien hoe je zelf aan de slag kunt’2.

8

Het handboek Bike Guerilla komt op de site van
Ons Brabant Fiets (en natuurlijk ook op die van
de Provincie Noord Brabant, gemeente Breda
en NHTV). Als hulpmiddel biedt dit Handboek
Bike Guerilla een helder stappenplan voor de
activiteiten, die je moet doorlopen om een
Bike Guerilla interventie te (laten) maken.

1

 ttp://www.076fietst.nl/#in-actie en
h
https://nl-nl.facebook.com/076fietst

2

www.Onsbrabantfiets.nl

3

www.shapingsociety.nl

SHAPING SOCIETY
www.shapingsociety.nl. Shaping Society is
werken aan ruimtelijke ontwikkelingen.
Innoveren om steden bereikbaar te houden.
Ontwerpen van aantrekkelijke en leefbare
plekken.

3
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WE MAKEN FIETSEN (NOG) VEEL LEUKER
Nederland is een fietsland maar nog steeds pakken veel te
weinig mensen de fiets. Vanuit oogpunt van duurzaamheid en
volksgezondheid zouden meer mensen op de fiets moeten.
Steden als Kopenhagen hebben doelgerichte campagnes om het
fietsen populair te maken. Denk aan het fenomeen snelfietsroute, de ingenieuze fietsenstallingen en meer. Er zijn talloze
belemmeringen bij het fietsen. Fietsen door de regen, je fiets
niet terug kunnen vinden op de stallingsplek, een lekke band die
nog geplakt moet worden, dat je bij een stoplicht moet wachten,
dat je nou nooit eens lekker hard kunt fietsen door het centrum
want dat is allemaal voetgangersgebied, of omdat...

LEREN VAN ONZE ERVARINGEN
Bike Guerilla’s werken, zo weten we vanuit onze ervaring. Voor 500 euro heb je een geteste gedragsactie draaien die aandacht voor het fietsen genereert. De afgelopen 5 jaar
zijn 20 Bike Guerilla’s uitgewerkt en uitgetest in Breda. Sommige acties zijn vooral leuk,
andere zijn leuk en hebben geleid tot media-aandacht en weer anderen zijn qua effect en
opzet overal inzetbaar. Van de Guerilla’s hebben zowel de NHTV-studenten (én begeleiders) als de gemeente Breda veel geleerd. Deze voorbeelden, kennis en ervaring willen
we graag delen met de B5-gemeenten, andere Brabantse gemeenten en geïnteresseerde
organisaties. Allemaal onder de vlag van Ons Brabant Fietst.

DUS EEN HANDBOEK… EN ZELF AAN DE GANG
Omdat de Bike Guerilla’s zo’n succes zijn, is het handig om alle uitgevoerde acties samen
te voegen in één praktisch handboek: een helpboek of doe-het-zelfboek en allerlei tools
om zelf Guerilla’s uit te kunnen of laten voeren en zo feitelijk iedere Brabantse gemeente
te kunnen helpen bij het stimuleren van fietsen. Met dit handboek Bike Guerilla kunnen
organisaties zo snel en praktisch zelf aan de slag, met deze Guerilla’s als beproefde
voorbeelden en op een ludieke manier. Als in totaal vijf van de 60 Brabantse gemeenten
of vele Brabantse organisaties mee zouden doen aan de Guerilla’s en elk een of liefst
twee acties uitvoeren, dan komen er in één jaar tijd misschien wel tien Guerilla-acties bij.
Daarmee zouden we heel tevreden zijn.
Doe je er ook een paar? En deel je ze met ons via Ons Brabant Fietst? Dat zou gaaf zijn!
Maar je wil vast eerst weten wat een Guerilla is en hoe het werkt…. Daarvoor is dit
handboek. Veel lees- en vooral doeplezier!
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Maar dan…stel je voor…, er is iemand die ongemerkt je lekke
band plakt, je omgevallen fiets in de stalling weer recht zet,
ineens mag je in het voetgangersgebied fietsen, door rood
licht of krijg je een duwtje in de rug… Zou het fietsen daar niet
veel leuker van worden? Welke ideeën maken het fietsen leuk,
uitdagend, avontuurlijk, verrassend en brengen daarmee een
gedragsverandering teweeg? Dat gebeurt op een passende plek
in de stad Breda met een interventie in de openbare ruimte: de
Bike Guerilla4.

ENKELE JAREN ERVARING IN BREDA
De afgelopen jaren zijn vierdejaarsstudenten van de NHTV door
de gemeente Breda en de fietsfangroep 076-fietst5 uitgedaagd
om in de vorm van een Guerilla de fiets in een positief daglicht
te zetten. In deze Bike Guerilla’s ontwikkelen de studenten
interventies in de openbare ruimte rond het thema fiets, vaak
gestuurd door een probleem rond fietsen. In de onderstaande
link een aantal voorbeelden van uitgevoerde Bike Guerrilla’s op
de site van Ons Brabant Fietst6.

WAT IS EEN
BIKE GUERILLA?
Al sinds 2014 dagen brengen
vierdejaarsstudenten Urban Design en
Mobiliteit van de NHTV in een
snelkookpansetting een ode aan de
fiets: guerilla style!
Met een beperkt budget (€ 500 per Bike
Guerilla) en in 1-2 weken bedenken de
studenten een concept, bereiden alles
voor, voeren de Guerilla uit op straat,
leggen de reacties vast in een videoclip
en pitchen de resultaten voor een jury.
Een Bike Guerilla is dus een korte,
snelle disruptieve actie, compact,
goedkoop en met veel reuring (maar
weinig risico). Een Guerilla trekt
mensen aan en pakt een (fiets)
probleem met een knipoog op!
Mensen gaan er weg met een
glimlach…
De studenten gaan daarbij voor 2 weken
volledig uit hun comfortzone en de
gemeente Breda krijgt voor de fiets
(meestal) positieve media-aandacht.
Een win-win-win-win… En als de
Guerilla een succes is, voert de
gemeente het idee misschien wel
echt uit??!!
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http://tacticalurbanismguide.com/guides/tactical-urbanism-volume-4/

5

https://facebook.com/076fietst

6

https://onsbrabantfietst.nl/projecten/bike-guerrillas-0
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LEUKER MET BIKE GUERILLA’S
Dat fietsen leuk kan zijn, weet nog te weinig mensen. Dat je op een slimme en goedkope manier dit kunt
laten zien, weten nog minder mensen. Hoe dat kan, bewezen de gemeente Breda en de NHTV in een
samenwerkingsverband om deze boodschap te verkondigen: ‘Fietsen Is Leuk’ door de inzet van zogeheten
Bike Guerilla’s. Dit zijn snelle, korte fietsinterventies, een soort FietsPop-Ups dus. De gemeente Breda
werkt op veel fronten aan het stimuleren van fietsen, van snelfietsroutes tot en met het ondersteunen van
de FietsFiesta en andere burgerinitiatieven. En de NHTV, opleider van ook fietsprofessionals met een brede
toekomstgerichte blik (zie www.shapingsociety.nl) werkt met het Lectoraat Mobiliteitsmanagement aan
vernieuwende interventies binnen de fietswereld, bijvoorbeeld met het NHTV-concept FreshBrains, waar
studenten als adviseurs worden ingezet in binnen- en buitenland en zo tegelijkertijd kennis en ervaring in
de praktijk opdoen. Hoe gemeenten hiervan gebruik kunnen maken, staat in hoofdstuk 7: studenten als
hulptroepen. Voor een relatief kleine investering van 500 euro per Bike Guerilla, dat kost een gemiddelde
fietsinterventie naast de inzet van (ambtelijke) uren aan materiaalkosten, heeft een gemeente als Breda
weer media-aandacht voor de fiets en het fietsen in Breda. Hoe eenvoudig en effectief kun je het hebben?

ZOEK/LEESTIP

EEN KLEIN STUKJE THEORIE EN ACHTERGROND….

Meer over Tactical Urbanism is ook
te vinden onder benamingen als Bike
Guerilla, Urban Guerilla, Guerilla
Urbanism, Guerilla Marketing,
Placemaking, Pop-up Urbanism,
City Repair of D.I.Y. urbanism
(Do-It-Yourself). Maar ook onder
noemers als Street Makeover, Happy
Streets. Leefstraten, Happy Mobility,
Local Economic Renewal, Road Repair,
Co-trading, Open Space Making,
Placeholders en Urban Games.

Een Bike Guerilla is een vorm van wat heet Tactical Urbanism. Dit is een verzamelnaam
voor goedkope, tijdelijke veranderingen in de gebouwde (meestal stedelijke) omgeving
met als doel een bijdrage te leveren aan de verbetering van wijken, buurten en andere ontmoetingsplekken. Het versterken van sociale cohesie en samenwerking tussen
burgers, publiek-private partijen, nonprofitorganisaties en andere geïnteresseerden is
vaak doel. PPS, een internationale organisatie die veel werkt aan Placemaking, noemt de
Guerilla’s ‘eenvoudiger, sneller en goedkoper’7. En dat is ook zo.
De term Tactical Urbanism als plannerstool werd voor het eerst gebezigd rond 2010 om
een verscheidenheid aan interventies in stedelijk gebied onder één noemer te brengen8.
Inspiratie vormde onder andere stedelijke experimenten als Ciclovía in de Colombiaanse
stad Bogota (critical mass fietstochten op zondag op kilometerslange wegen, afgesloten
voor het autoverkeer, met 80.000 fietsers en voetgangers), Paris-Plages (met de positief
door de Parijzenaren ontvangen stadsstranden en fietspaden langs de Seine) en wat er
in de openbare ruimte in New York allemaal gaande was rond de opkomst van ‘plazas’
en voetgangersvriendelijkere ruimtes onder leiding van Janette Sadik-Khan van het New
York City Department of Transportation. Zij schreef ook het boek ‘Streetfight’9 over haar
strategie en bevindingen rond de introductie van een mensvriendelijkere stad met Tactical Urbanism als tool.

7

“Lighter, Quicker, Cheaper: A Low-Cost, High-Impact Approach”. pps.org

BEPAAL DE FOCUS VAN DE BIKE GUERILLA
Dat klinkt eenvoudig, maar je moet als gemeente of organisatie vooraf wel een paar zaken bedenken.
Zeg maar: wat is je visie? Dan gaat het over vragen als: Wat wil je met de Bike Guerilla bereiken?
Wil je als gemeente iets laten zien, wil je deelnemers laten beleven of wil je deelnemers iets laten doen?
We onderscheiden dus drie typen Bike Guerilla’s, in oplopende mate van betrokkenheid van het publiek:

1. ZIEN:

2. BELEVEN:

3. DOEN:

er zijn geen deelnemers, maar
toeschouwers: ze kunnen diegenen die
de Bike Guerilla uitvoeren bekijken (en er
wat van vinden). Een voorbeeld hiervan is
De Huiskamer (zie ook hoofdstuk 3): als
een onveilig voelend fietstunneltje wordt
ingericht als een gezellige woonkamer
(compleet met schemerlamp, bank en met
chillende studenten) kunnen passanten
zien hoe het ook anders kan (nog los van
het feit, dat ze ook meer kunnen ervaren,
door op de bak te gaan zitten en met de
studenten te chillen).

passanten ondergaan, beleven of
ervaren de interventie. Ze vormen een
passief onderdeel van de interventie.
Een voorbeeld is de FietsPitstop (zie ook
hoofdstuk 3), waar toevallige passanten
via een omleiding van het fietspad naar
een fietspitstop worden geloodst en
waar het Bike Guerilla team de nietsvermoedende fietser verwent met een
kopje koffie en een ander deel van het
team de fiets poetst, de band oppompt en
een achterlichtje aanbrengt.

deelnemers vormen een actief onderdeel
van de Bike Guerilla, ze doen er zelf
actief aan mee. Voorbeeld hiervan is het
steuntje in de rug: een lid van het Bike
Guerillateam komt opeens naast een
niets-vermoedende fietser rijden en
duwt hem of haar het viaduct op naar
de finishlijn. De fietser voelt zich plots
kampioen… (zie ook hoofdstuk 3).

Lydon, Mike; Bartman, Dan; Garcia, Tony; Preston, Russ; Woudstra,
Ronald (March 2012). Tactical Urbanism Short-term Action Long-term Change
Volume 2. The Street Plans Collaborative.
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www.jsadikkhan.com/streetfight-the-book.html
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BEPAAL HET
SOORT AANPAK

Tactical Urbanism - issuu.com
Short-term Action || Long-term Change

Verder kun je je afvragen of je een eenmalige Bike Guerilla wil, een probeersel, of
dat je juist de Bike Guerilla wil inzetten als
een eerste stap in een meer structurele,
langduriger aanpak. Ad hoc en eenmalig
of meer structureel dus. In de afbeelding
hiernaast staan in de linker kolom de
echte pop-upacties, in de middelste kolom
terugkerende interventies en in de rechter
kolom zijn het de meer structurele interventies10. Onderstaande afbeelding geeft
hiervan een mooi en gefaseerd tijdsoverzicht: van een demonstratie en een pilot
naar eerst een tijdelijke herinrichting en
tot slot een definitieve herinrichting11. Zo
kent een stad als New York de volgende
fases in haar Urban Guerilla-benadering12:
Colleges I. Spapé over tactical urbanism in
Minor Retrofitting Urban Sprawl en
http://tacticalurbanismguide.com/

10 

11

 ttps://reginaurbanecology.files.wordpress.
h
com/2013/10/tuguide1.pdf

12

 ttp://www.nyc.gov/html/dot/html/
h
pedestrians/nyc-plaza-program.shtml

BEPAAL OF DE BIKE GUERILLA ONDERDEEL
VORMT VAN BREDER BELEID
Een Bike Guerilla is geen doel op zich, maar is het meest effectief als die ingezet wordt
als onderdeel van een breder beleid. De gemeente Breda ziet de Bike Guerilla als ‘Software’, als marketing- en communicatietool binnen haar urban mobility beleid naast het
realiseren van infrastructuur (‘Hardware’) en in nauwe samenwerking met partijen uit de
stad (‘Software’). De inzet van deze combinatie leidt dan tot een gedragsverandering bij
de Bredanaars: ‘Mindware’13. Nevenstaand schema, gebaseerd op de HOS-aanpak van
het EU-project Bikefriendly Cities14, biedt een handige beleidscontext voor een Urban en
Bike Guerilla gekoppeld aan ruimtelijke planning: hoe draagt een Bike Guerilla bij aan
dichtheid, diversiteit, design, bereikbaarheid en nabijheid15.
13

Visie gemeente Breda en colleges NHTV minor Retrofitting Urban Sprawl, 2018

14

 trategies towards Bikefriendly Cities, SOAB (2014), EU-project in opdracht
S
van Middelburg
Colleges NHTV-minor Retrofitting Urban Sprawl, Paul van de Coevering,
Robert van Dongen, Olga Russel, Ineke Spapé, 2018

15 

Tactical Urbanism Materials and Design Guide - www.tacticalurbanismguide.com
Tactical Urbanism is an approach to neighborhood building that uses short-term, low-cost, and scalable interventions
and policies to catalyze long term change.
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MEER ACTIVISTISCHE
REDENEN VOOR EEN
BIKE GUERILLA
Ter illustratie een andere insteek
voor een Bike of Urban Guerilla:
waarom zou je een Bike Guerilla
willen? Uit Urban Repair Squad een
meer activistische insteek. Echt
guerilla….. 19

MISSION

BEPAAL HET ACCENT BINNEN DE BIKE GUERILLA

BEPAAL DE MATE VAN BETROKKENHEID VAN PARTIJEN

Ook kun je je afvragen HOE de Guerilla eruit moet zien. Dat toont onderstaande
afbeelding: wil je iets met humor? Mag het schokkend zijn? Helemaal onverwacht en
disruptief? Moet het goedkoop zijn? Apart of juist kopieerbaar? Het is handig hierover
na te denken vanuit het perspectief van handelen: wil je de interventie vaker uitvoeren,
dan komen er andere aspecten bij kijken als wanneer je vooral eenmalige aandacht wil
trekken. Humor werkt bijna altijd goed.

Werk je als organisatie of gemeente alleen aan een Bike Guerilla of zoek je de
samenwerking? En organiseer je je Guerilla bottom-up en meer grass root, of wil je je er
als gemeente toch mee bemoeien of zelfs aansturen? Een paar voorbeelden:
•	De gemeente Breda bemoeit zich nauwelijks met de voorbereiding van de Bike
Guerilla’s van de studenten. Zij vindt dat de invulling en de verantwoordelijkheid,
uiteraard binnen randvoorwaarden (die worden in het bijbehorend college toegelicht)
aan de studenten is. Ook biedt de gemeente de kans aan organisaties om al dan niet
met subsidie fietsevents te organiseren.
•	De stad San Francisco geeft vergunningen af voor het (al dan niet tijdelijk) omzetten
van parkeerplaatsen in miniparkjes. Die moeten voldoen aan randvoorwaarden van de
gemeente.
•	De stad New York geeft organisaties, die ‘goedgekeurd’ zijn, onder randvoorwaarden
de mogelijkheid pleintjes en plekken te maken16.
•	De gemeente Eindhoven zorgde onder de noemer van ‘Beleef De Vestdijk’ door een
(tijdelijke) herinrichting met veel meer ruimte voor voetgangers en fietsers, voor een
kader in de vorm van een pilot, waarbinnen stadspartijen eigen interventies konden
organiseren op de vrij gekomen ruimte. Dat leverde onder andere een stadspark
op, midden in de stad op de voormalige doorgaande route. Deze pilot kan de opstap
vormen voor een definitieve herinrichting, afhankelijk van de reacties van de
Eindhovenaren17.
•	De gemeente Rotterdam heeft in haar Happy Streets-aanpak zelfs een officieuze
ambtenaar Tactical Urbanism. De stad werkt onder de noemer Happy Streets samen
met Guerilla-organisaties: die ontvangen subsidies om interventies uit te voeren, die
passen binnen het City Lounge beleid van de stad18.

DRASTIC

UNEXPECTED

HUMOROUS

GUERILLA
MARKETING

CUSTOMER
BENEFIT

10

COST
EFFECTIVE

UNIQUE

http://www.nyc.gov/html/dot/downloads/pdf/
nyc-plaza-program-guidelines-2017.pdf

16 

17

https://www.beleefdevestdijk.nl/

18

http://happystreets.nl/ en https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/city-lounge/

19

www.urbanrepairs.blogspot.com

To encourage bicycling as
an antidote to the poison
that is car culture.
To invert the status
structure of the commons,
returning priority to
pedestrians and bicyclists
over cars.
To create an infrastructure
that promotes polite sharing
of the roadway.
To employ the concept of
Critical Mass, encouraging
cyclists to bond together
and more safely take back
their rightful place on the
public roadways.
To encourage citizens
to reclaim ownership
and stewardship of their
urban space.
To actively construct a
positive future of what
urban transportation
could be by installing
it NOW.
Your city is broken.
Don’t wait for the
bureaucrats to fix it.
DO IT YOURSELF.
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De 20 uitgevoerde Bike Guerilla’s kunnen voor wat inspiratie zorgen. Voor de beste zes Bike
Guerilla’s, in rood, hebben we ‘Bike Guerilla ActSheets’: dan kun je ze zo uitvoeren (zie hoofdstuk 4).
De tot nu toe uitgevoerde Bike Guerilla’s zijn onder te brengen in de volgende thema’s20:
•	Zet de fiets op een podium:
– Foto’s van fietsers voor fietsenstalling op podium op een speciale facebook pagina
– Variant met beschilderde fietsen, ook op facebook
– Plaats de fiets boven de auto: fiets van piepschuim stijgt op
– Fiets als museumstuk: fiets als een museumstuk, bewaakt door museumbewaker, podium in binnenstad
(ActSheet 2)
•	Accent op illegaal fietsen:
– ‘Veiligheidsbeambten’ begeleiden illegale fietsers door het voetgangersgebied Breda en BG
– De fiets kan de boom in: fietsen in monumentale boom gehesen en aandacht vestigen op fietsen door het
winkelgebied

BIKE GUERILLA’S
BEKIJKEN?
De leukste van de laatste jaren kun je
hier op film bekijken21:
https://www.shapingsociety.nl/artikel/
bike-guerrilla--39-s-.html

21 

•	Belonen fietsers:
– Broodje worst of een ijsje (Cycling is cool) als beloning voor de huidige fietser op een fietsroute
– FietsPitstop: jij en je fiets worden verwend als je langskomt in de speciale FietsPitStop (ActSheet 4)
•	Ruimtebeslag:
– Bike Car Breda: fietsers met een bamboo frame in de vorm
van een auto fietsen over de weg
– Green Guerilla: Of laten zien hoeveel ruimte een
parkeerplaats inneemt en daarvan een miniparkje maken
(zie afbeelding)
•	De Huiskamer: meer varianten:
– Onveilig voelend fietstunneltje wordt ingericht als een
gezellige woonkamer compleet met schemerlamp, bank en
met chillende studenten
– Ook is een ongezellig en onooglijk steegje tot een leuke plek
gemaakt. Placemaking dus
•	Be the Hero: meer varianten:
– Studenten verkleed als batman, superman vliegen op
iets door de lucht en maken het fietsen begerenswaardig
(ActSheet 1)
– Posters: levensgrote posters hangen bij scholen van van fietsende kids en ouders

BIKE GUERRILLA’S!
SHAPING SOCIETY
www.shapingsociety.nl, Bike Guerilla’s uit de snelkookpan. Waar kwamen studenten
Urban design de afgelopen jaren mee? Een greep...
•	Bike Car: www.youtube.com/watch?v=sBaTBWFUSWg
•	Be The Hero: www.youtube.com/watch?v=RuDAPmhAIuM
•	FietsPitStop: www.youtube.com/watch?v=R1_LrEeajXg&feature=youtu.be
•	Gray to Green: http://vimeo.com/245153678
•	GEAR: www.youtube.com/watch?v=2F4Z5BALN2I
•	https://vimeo.com/245186830
•	Bike Train: https://vimeo.com/245201009
•	Fiets op podium: www.youtube.com/watch?v=54eMFZRBl7A
•	Samen ben je sneller/Duwtje in de Rug: www.youtube.com/watch?v=xzNsS8vsvss
•	Fun- & Fastlane: www.youtube.com/watch?v=pelBukhEbOM
•	Ga toch fietsen: www.youtube.com/watch?v=hsFEFSfVEpU

•	Gewoontes doorbreken:
– Ga toch fietsen! Gewoontes doorbreken: forens wordt met tandem opgehaald
– Overval: De automobilist wordt uit auto getrokken en op fiets gezet (te echt: politie rukte uit....)
– Take the Bike Train: ga toch fietsen (in plaats ven met de bus) (ActSheet 5)
•	Fietsen is Fun:
– Samen ben je Sneller/Duwtje in de Rug: argeloze fietser is opeens onderdeel van een fietsrace, incl.
juichend publiek. Hij of zij krijgt letterlijk en figuurlijk een duwtje in de rug (ActSheet 3)
– Mario Kart: Voorbijgangers uitgenodigd voor fietswedstrijd op onmogelijk kleine fietsjes
– Fun en Fast lane: fietsers kunnen kiezen voor de snelle of de grappige route (ActSheet 6)
20

12

Bike Guerilla’s Breda, resultaten van 4 jaar Bike Guerilla’s door NHTV-studenten, 2017
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INSPIRATIE...
VOORBEELDEN VAN INTERVENTIES

NOG MEER INSPIRATIE VANUIT ANDERE PERSPECTIEVEN

Tactical urbanism projecten variëren qua scope, tijdsduur, teaminzet, omvang, gestructureerdheid, budget en
ondersteuning. Interventies kunnen beginnen als ‘grassroots’ en zich langzaam aan verspreiden naar andere
steden of zelfs geadopteerd worden door gemeentes. Enkele internationale voorbeelden:

Nog meer inspiratie nodig? Die kan gevonden worden in andere beleidsterreinen zoals ruimtelijke planning,
urban design, urban planning, duurzaamheid, duurzame mobiliteit, sustainable urban mobility plans (SUMP),
maar ook onder recreatie of zelfs automerken (Funfactory van Volkswagen).

•	Better block initiatives: Temporarily transforming retail streets using cheap or donated materials and
volunteers. Spaces are transformed by introducing food carts, sidewalk tables, temporary bike lanes and
narrowing of streets22

Bekijk dan deze filmpjes:
•	Dansnest: station Breda vimeo.com/181386649 en: https://vimeo.com/81284048
•	Musical stairs: www.youtube.com/watch?v=2lXh2n0aPyw
•	Fun Theory: Funnybridge: www.youtube.com/watch?v=sWYFaPDHCqs
• The world’s deepest bin: www.youtube.com/watch?v=cbEKAwCoCKw
•	A ponggame traffic light: www.youtube.com/watch?v=C75M7AUgcgY
•	Unbelievable Bus Shelter | Pepsi Max: www.youtube.com/watch?v=Go9rf9GmYpM
•	A dramatic surprise on a quiet square: www.youtube.com/watch?v=316AzLYfAzw
•	Coke Hug Me Machine: www.youtube.com/watch?v=A-7H4aOhq0
•	De burgemeester van Vilnius pakt de tank: www.youtube.com/watch?v=VfWN0FmcIU
•	Fietszwermen in Amsterdam: www.youtube.com/watch?v=A0-9BzUpwp4
•	vimeo.com/86773173(signs)
•	PipilottiRist (ever is overall): www.youtube.com/watch?v=-gd06ukXrU

•	Chair bombing: The act of removing salvageable materials and using it to build public seating. The chairs are
placed in areas that either are quiet or lack comfortable places to sit
•	De-fencing: The act of removing unnecessary fences to break down barriers between neighbours, beautify
communities, and encourage community building23
•	De-paving: The act of removing unnecessary pavement to transform driveways and parking into green space
so that rainwater can be absorbed and neighbourhoods beautified24
•	Food carts/trucks: Food carts and trucks are used to attract people to underused public spaces and offer
small business opportunities for entrepreneurs. “Lighter, Quicker, Cheaper: A Low-Cost, High-Impact
Approach”. pps.org
•	Guerilla gardening: Guerrilla gardening is the act of gardening on land that the gardeners do not have the
legal rights to utilize, such as abandoned sites, areas not being cared for, or private property
•	Open Streets: To temporarily provide safe spaces for walking, bicycling, skating, and social activities;
promote local economic development; and raise awareness about the impact of cars in urban spaces. ‘Open
Streets’ is an anglicized term for the South American ‘Ciclovia’, which originated in Bogota
•	PARK(ing) Day: Parking Day An annual event where on street parking is converted into park-like spaces.
Park(ing) Day was launched in 2005 by Rebar art and design studio. Best, Hilary. “Park(ing) Day!”. Spacing
Toronto. Spacing Toronto. En http://streetswiki.wikispaces.com/Park(ing)+Day
•	Pavement to Plazas: Popularized in New York City, pavement plazas involve converting space on streets
to usable public space. The closure of Times Square to vehicular traffic and its low-cost conversion to a
pedestrian plaza is a primary example of a pavement plaza. “NYC DOT - NYC Plaza Program Sites”. nyc.gov.
www.nydailynews.com/new-york/bloomberg-crows-times-square-pedestrian-plaza-article-1.1557047
•	Pop-up cafes: Pop-up cafes are temporary patios or terraces built in parking spots to provide overflow seating
for a nearby cafe or for passersby. Most common in cities where sidewalks are narrow and where there
otherwise is not room for outdoor sitting or eating areas. https://en.wikipedia.org/wiki/Tactical_urbanism
•	Pop-up parks: Pop Up Parks temporarily or permanently transform underused spaces into community
gathering areas through beautification. https://en.wikipedia.org/wiki/Tactical_urbanism
•	Pop-up retail: Pop-up shops are temporary retail stores that are set up in vacant stores or property.
https://en.wikipedia.org/wiki/Tactical_urbanism
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NHTV pop-up fietsverwenactie

Afbeelding: literatuur over
tactical urbanism25

22

“The Better Block”. The Better Block.

23

“Downtown De-Fence Project”. Downtown De-Fence Project. Toronto Building Space Committee.

24

“Why Depave”

25

http://tacticalurbanismguide.com/portfolio-tag/guide/
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4. HOE DAN
PRECIES:
6 BIKE GUERILLA ACTSHEETS

EEN OVERZICHT VAN DE 6 GUERILLA’S EN HUN DOELEN:
ZIEN

BELEVEN

ACTSHEET

ACTSHEET

1. BE THE HERO

ZIEN

BELEVEN

DOEN
ACTSHEET

3. SAMEN BEN
JE SNELLER

5. BIKE TRAIN

DOEN
WEES EEN HELD! PAK DE FIETS!

Who, What, Where, When, How, Why:
6 recepten voor Bike Guerilla’s
Onder ‘recepten’ voor 6 Bike Guerilla’s. Ze zijn ingedeeld naar
categorie: zien (in geel), beleven (in groen) of doen (in roze).
Verder vind je in het kader links, net als in een kookboek, wat
inzichten in hoe moeilijk de Guerilla is. Hoe meer ‘bolletjes’:
hoe gemakkelijker, hoe goedkoper (budget) of hoe meer effect.
De Guerilla’s worden kort beschreven, de benodigdheden vind je
op een rijtje en er zijn wat tips.

> Voorbereiding
•••••
> Complexiteit
•••••
> Budget
€ 500,> Publieksbereik
•••••
> Weersafhankelijk
•••••
> Locatie
Hoger gebouw
met ramen
> Arbeidsintensief
•••••
> Moeilijkheid
•••••
> Doelgroep
Iedere fietser
> Leeftijd
4-104

WAT GEBEURT ER IN DEZE GUERILLA?

Bekijk hier het filmpje: www.youtube.
com/watch?v=RuDAPmhAIuM
Via een kabel kan dan de schuimrubberenheld per
fiets, onder bombastische superheldenmuziek,
met katrollen naar beneden vliegen. Wanneer
de held beneden aankomt, fietst iemand in
dezelfde kledij uit de achterzijde van de tent
weg. Staat garant voor een verbaasd publiek!

SUPERRRRR

Uit de immense populariteit van alle
superheldenfilms die record na record breken
in de bioscopen, mogen we gerust afleiden dat
iedereen wel een superheld zou willen zijn, of
er in ieder geval naar opkijkt. Er schuilt een
superheld in ons allemaal en het kost niet veel
moeite om je superkrachten te benutten.

BOODSCHAP: WEES EEN HELD, PAK DE FIETS!

Met het wat vaker nemen van de fiets in plaats van
de auto is de transformatie van gewone burger

naar superheld vaak sneller dan de omkleedactie
van Clark Kent in een telefoonhokje (waar er ook
steeds minder van te vinden zijn). Je werpt je niet
alleen op als beschermer van je eigen lichamelijke
gezondheid, maar draagt je persoonlijke steentje bij
aan het redden van de wereld. Minder schadelijke
uitstoot, minder asfalt, minder vervuiling bij
maak en sloop en meer frisse lucht. Wanneer
je met je fiets weer van A naar B beweegt, zie
je overal om je heen de bewonderende blikken
die lijken te willen zeggen: “Wat een held!”

BESCHEIDEN HELDEN

Iedere échte superheld stelt zich bescheiden op
of gaat het liefst helemaal op in de anonimiteit.
Met deze actie kunnen de helden van alledag eens
in de schijnwerpers gezet worden. De man en
vrouw op twee wielen mag eens gezien worden
voor wat ze echt zijn; een heuse superheld die
dapper voorover gebogen, tegen wind en weer in
de wereld een beetje beter maakt. Toeschouwers
kijken hun ogen uit en bewonderen de held...

ACTSHEET

OP
2. ZET DE FIETS
EEN VOETSTUK

> Voorbereiding
•••••
> Complexiteit
•••••
> Budget
€ 500,> Publieksbereik
•••••
> Weersafhankelijk
•••••
> Locatie
Plein of plek in
een drukke binnenstad met veel
passanten
> Arbeidsintensief
•••••
> Moeilijkheid
•••••
> Doelgroep
Passanten
> Leeftijd
Alle leeftijden

GEEF DE FIETS LETTERLIJK KLEUR EN ZET ‘M OP EEN VOETSTUK!
WAT GEBEURT ER IN DEZE GUERILLA?

Bekijk hier het filmpje: www.youtube.
com/watch?v=54eMFZRBl7A
Deelnemers geven letterlijk kleur aan hun
fiets: ze mogen hun fiets in een tent zelf in
een kleurtje spuiten. Daarna wordt de fiets
verheven tot kunst: een heus museumstuk
als die fiets op een voetstuk wordt gezet

GRAUW BLIK

Onze steden vergrauwen onder al dat blik. Auto’s
verstoppen de stad en ontdoen haar van kleur.
Onze fietsen voelen ook niet zo persoonlijk
als onze auto’s. Dat kan kleurrijker en met
letterlijk een verheffing op een voetstuk...

BOODSCHAP

De fiets moet weer bloeien, kleurrijk en persoonlijk
worden. Dat kan door ‘m een mooi kleurtje te geven.
En de fiets verdient een podiumplek in onze steden:
fietsen is groen, gezond en goedkoop. De fiets krijgt
daarom een eigen podium en wordt als een bijzonder
museumstuk tentoongesteld aan het publiek

ZIEN (EN OOK DOEN)

Deze Bike Guerilla heeft een ‘doe’-deel en een
‘zien’-deel. Het doedeel is leuk voor vooral
kinderen en jongeren: lekker je fietsie in
een mooi kleurtje spuiten… Zo wordt je fiets
bijzonder, haast als een museumstuk. En die
mag daarom op een podium, op een centrale plek
in de stad. Gewoon mooi om naar te kijken…

VARIATIE OP HET THEMA

De fiets op een voetstuk zetten, kan op vele manieren.
De fiets als museumstuk, de fiets op een podium
in de fietsenstalling. Waarom niet fietsers die hun
fiets willen stallen in een fietsenstalling eens in het
zonnetje zetten: door hun fiets op een voetstuk te
zetten en hen met hun eigen fiets te fotograferen,
worden deze fietsers voor hun goede, duurzame
en gezonde keuze om te fietsen beloond. Van
de gemaakte foto’s, tezamen het gemeentelijk
fietslogo vormend, is een banner gemaakt. Die
banner is opgesteld in de stalling. Boodschap
is dan: zet de fietsers eens in de spotlights

> Voorbereiding
•••••
> Complexiteit
•••••
> Budget
€ 500,> Publieksbereik
•••••
> Weersafhankelijk
•••••
> Locatie
Fietsroute
over minimaal
300 m zonder
kruispunten
> Arbeidsintensief
•••••
> Moeilijkheid
•••••
> Doelgroep
Alleen-rijdende
forens, shopper
of scholier
> Leeftijd
12-112

GEEF FIETSERS EEN DUWTJE IN DE RUG!
WAT GEBEURT ER IN DEZE GUERILLA?

Bekijk hier het filmpje: https://www.youtube.com/
watch?v=xzNsS8vsvss
Wil je niets-vermoedende fietsers eens het gevoel
geven, dat ze niet alleen hoeven te fietsen? En dat
samen toch echt gezelliger is? En wil je ze op een
ludieke manier belonen voor het feit DAT ze fietsen?
Dan doe deze Bike Guerilla: Samen ben je Sneller.
Met een parcours op een fietsroute met een start en
een paar honderd meter verder een finish ben je er al
een heel eind

HOE STERK IS TOCH DIE EENZAME FIETSER…

Veel fietsers doen gewoon elke dag hun ding: ze
zijn onderweg naar school, werk of de winkel. Vaak
alleen, da’s minder gezellig, maar wel handig. Maar
ook vaak als vanzelfsprekend: en dat mag wel eens
anders. Want fietsers verdienen dat extra duwtje in de
rug. Opdat ze BLIJVEN fietsen...

BOODSCHAP: JIJ VERDIENT WAT EXTRA’S

Die eenzame fietser krijgt opeens een vliegende
‘start’: iemand staat die enthousiast toe te juichen

vanaf een heuse ‘start’. Wat moet dat toch? Dan
wordt het duidelijk: jij als gewone fietser verdient een
duwtje in de rug. Gewoon: omdat je fietst...

PELOTON: OPEENS BEN JE SAMEN

Eerst komt er een racefietser naast de fietser rijden,
die je flink begint aan te moedigen... Maar die ene
racefietser is niet de enige: er verschijnt een heel
peloton, allemaal in race-outfit en allemaal om jou
als fietser te ondersteunen naar de finish! Je bent
niet meer alleen. Al dat enthousiasme werkt. Het
voelt als een duwtje in de rug…

GROTE GLIMLACH

Met een grote glimlach, dat kan niet anders, bereikt
de fietser de finish: daar staat enthousiast-klappend
en juichend publiek en natuurlijk is er een super
enthousiaste commentator en roze bubbels voor die
fantastische overwinning... Zo wordt samen fietsen
gezellig en een hele belevenis! Houden zo, keep on
cycling...

ACTSHEET

TRAP EENS GEZELLIG SAMEN PER BIKE TRAIN NAAR SCHOOL
(EN VERGEET DE BUS)
WAT GEBEURT ER IN DEZE GUERILLA?

Bekijk hier het filmpje: https://vimeo.com/245201009
Geen zin om te wachten op de bus van station naar je
school, maar ben je vergeten hoe lekker fietsen was?
Of wil je liever lekker bewegen in plaats van in de
buslussen hangen? Dan neem de Bike Train (en stap
daarna voor altijd op de fiets...

DE ‘ELKE DAG SLEUR’: DE BUS ALS GEWOONTE

Van het station naar je school, elke dag weer. En
terug. Je hebt je OV-kaart, dus neem je de bus.
Maar das niet altijd prettig: je moet wachten, bent
afhankelijk van de vertrektijden, bent niet vrij in je
vertrekmoment, de bus doet bijna een citytour en met
regen stinkt het in de bus. Dat kan anders: met de
fiets. Gezond. Gezellig. Goedkoop. Volle Vrijheid. Wind
door je Haren. Wat wil je nog meer? Met de Bike Train
word je weer op het juiste idee gebracht en doorbreek
je je gewoontegedrag

De Bike Train is natuurlijk niet de echte oplossing,
maar maakt OV-gebruikers bewust van hoe gezellig
het kan zijn om te fietsen, zeker als je samen op
fietst. De Bike Train wordt ingezet als PR: de Train
wijst OV-gebruikers weer eens op de leuke kanten
van fietsen, compleet met koffie en een koekje. En het
gaat nog snel en direct ook. Echt beter dan met de
bus...

GEZELLIG DOOR DE STAD TRAPPEN

De Bike Train bindt de strijd aan met de overvolle
bussen van het station naar scholen. Op een
spontane, sociale en gezonde manier legt de Bike
Train de afstand af. Zo is duidelijk dat de Bike Train
een fantastisch alternatief is voor de bus en wordt
tegelijkertijd de fiets gestimuleerd. Wil je weten of
fietsen iets voor jou is: dan probeer eerst de Bike
Train en stap dan definitief op de fiets: want fietsen is
snel, gezond en gezellig!

JIJ ÉN JE FIETS WORDEN VERWEND IN DE FIETSPITSTOP
WAT GEBEURT ER IN DEZE GUERILLA?

Bekijk hier het filmpje: www.youtube.com/
watch?v=R1_LrEeajXg&feature=youtu.be
Waar Max Verstappen weer zijn zoveelste grand prix
won, is het nu tijd om de fietser in de schijnwerpers
te zetten. Met een volledige servicebeurt à la
Pitstop Formule 1. De fietser wordt van het fietspad
naar een FietsPitStop geleid. Hier wordt de fietser
verwend met een kopje koffie en diens fiets krijgt
een schoonmaakbeurt en nieuwe verlichting. Zo is de
fietser weer klaar voor de start!

EEN FIETS IS NET ALS EEN RACEAUTO

Laten we fietsers eens net zo bekijken als de racerij:
wat een helden, wat een power, wat een kracht
en hoe bijzonder… En een fiets is toch net een
raceauto: die verdient ook een schoonmaakbeurtje,
opgepompte banden en een licht-check. En als je
licht het niet doet, fixt het PitStopTeam dat effe met
een nieuw setje licht. En natuurlijk verdien jij als
trouwe fietser ook een aai over je bol: een kopje koffie
en uitleg over de boodschap. Het PitStopTeam is er
voor JOU!

BOODSCHAP: NET ZO’N VIP ALS MAX

Het PitStopTeam legt je in de watten omdat je
fietst: jij en je fiets verdienen als combi een VIPbehandeling, net als Max Verstappen en zijn
racemobiel…

TEAMWORK

Het PitStopTeam is op elkaar ingespeeld: iemand
vangt de fietser op, een ander teamlid neemt de
fiets over, weer een ander poetst de fiets en andere
teamleden zorgen voor een lekker warm kopje koffie,
het nieuwe lampensetje en geven je informatie over
het waarom van de actie

NE
6. FAST & FUN LA

> Voorbereiding
•••••
> Complexiteit
•••••
> Budget
€ 500,> Publieksbereik
•••••
> Weersafhankelijk
•••••
> Locatie
Drukkere fietsroute met voldoende
breedte voor funen fastdeel
> Arbeidsintensief
•••••
> Moeilijkheid
•••••
> Doelgroep
Scholieren,
studenten, maar
vooral de iets
oudere, zich weer
jong voelende
fietsers
> Leeftijd
Alle leeftijden

GA JIJ OOK EEN KEER VOOR FUN?
WAT GEBEURT ER IN DEZE GUERILLA?

Bekijk hier het filmpje: www.youtube.com/
watch?v=pelBukhEbOM
Fietsers op een binnenstedelijke snelfietsroute of
snelle fietsverbinding kunnen kiezen voor een snelle
verbinding of voor meer fun: FAST or FUN? Richt een
funfietsbaan in, waarop fietsen leuk is: niet snel, wel
bijzonder en anders. Heb je geen zin? Dan fiets je
gewoon door. Wil je eens wat anders? Dan neem de
fietsfunbaan. Dan is fietsen bijna net zo snel, maar
zeker meer fun

GEWOON IS MAAR GEWOON

Altijd maar dezelfde weg naar school, werk of de
winkel.. Iedereen heeft haast, fietsen wordt zo een
sleur. En natuurlijk wil je snel op je bestemming
zijn, maar dat kan ook anders. Voel je een keer als
vroeger: lekker hard crossen, een noodstop maken
of over dat smalle hellinkje scheuren…. Wat kies jij:
de FUNLANE of ga je op de automatische piloot op de
FASTLANE?

BOODSCHAP:
ONTDEK HOE LEUK FIETSEN KAN ZIJN

Maak van een gewoon fietspad een fietspad met een
keuze. Want dan is daar opeens de mogelijkheid om
eens lekker anders te fietsen dan langs de gebaande
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BOODSCHAP: MAAK DIE OVERSTAP VAN DE BUS OP
DE FIETS, WEL ZO GEZOND EN GEZELLIG

ACTSHEET

3. FIETSPITSTOP

> Voorbereiding
•••••
> Complexiteit
•••••
> Budget
€ 500,> Publieksbereik
•••••
> Weersafhankelijk
•••••
> Locatie
Drukke fietsroute
met plaats voor
tent en omlegging
> Arbeidsintensief
•••••
> Moeilijkheid
•••••
> Doelgroep
Scholieren, studenten, forenzen,
binnenstadsbezoekers, shoppers
> Leeftijd
8-108

> Voorbereiding
•••••
> Complexiteit
•••••
> Budget
€ 500,> Publieksbereik
•••••
> Weersafhankelijk
•••••
> Locatie
Drukke busroutes van station
naar scholen (en
terug)
> Arbeidsintensief
•••••
> Moeilijkheid
•••••
> Doelgroep
Scholieren en
studenten met
een OV-kaart
> Leeftijd
18-28 (scholieren
en studenten)

paden: de FUNLANE… Wil of kun je niet, dan fiets
je gewoon verder, zonder maar op of om te kijken.
Maar doe eens een keer gek: waarom niet eens een
keer lekker over een skatehelling crossen, full speed,
keihard remmen of slalommen? Dat kan met de
FUNLANE, fietsen wordt zo FUN…

FUNTEAM

Het FUNLANE-team verdeelt de taken: iemand lokt
de fietsers een meter of 30 voor het parcours, met
een megafoon of andere trekker. De andere leden
begeleiden de funfietser over de verschillende
fietsobjecten. De fastfietser wordt een beetje beloond:
die ontvangt een licht gejuich of geklap. Hij of zij
zal wel zijn of haar redenen hebben om snel weg te
willen zijn...

VOEL JE (WEER) JONG

Eindelijk kun je weer eens lekker racen, slalommen
of hard scheurend remmen… Voel je weer jong
en ga zonder schroom over die fietshindernissen.
Niemand van je bekenden ziet het verder, want je
bent maar alleen onderweg naar je werk. En ook de
hondenliefhebbers kunnen het parcours gebruiken.
Iedereen kan het, veel wilden het: veel opgestoken
duimen en likes zijn het resultaat
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ACTSHEET

ACTIE
OMSCHRIJVING

1. BE THE HERO

BENODIGDHEDEN
Superhelden te fiets; operateurs kabelbaan; audio visueel

4-10 personen

Lichtgewicht fietsen voor de kabel; superheldenfietsen

2 lichte fietsen (1 reserve) en 2 gewone

Geschat aantal uitvoeringsuren per team

32 uren

Filmcrew

1-2 personen

Kosten materiaal (kabels, katrollen, huur aankleding en audio)

€ 500

Veiligheid voor alles!

Moeilijk!

STAP 1

WEES EEN HELD! PAK DE FIETS!
> Voorbereiding
•••••
> Complexiteit
•••••
> Budget
€ 500,> Publieksbereik
•••••
> Weersafhankelijk
•••••
> Locatie
Hoger gebouw
met ramen
> Arbeidsintensief
•••••
> Moeilijkheid
•••••
> Doelgroep
Iedere fietser
> Leeftijd
4-104
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WAT GEBEURT ER IN DEZE GUERILLA?

Bekijk hier het filmpje: www.youtube.
com/watch?v=RuDAPmhAIuM
Via een kabel kan dan de schuimrubberenheld per
fiets, onder bombastische superheldenmuziek,
met katrollen naar beneden vliegen. Wanneer
de held beneden aankomt, fietst iemand in
dezelfde kledij uit de achterzijde van de tent
weg. Staat garant voor een verbaasd publiek!

SUPERRRRR

Uit de immense populariteit van alle
superheldenfilms die record na record breken
in de bioscopen, mogen we gerust afleiden dat
iedereen wel een superheld zou willen zijn, of
er in ieder geval naar opkijkt. Er schuilt een
superheld in ons allemaal en het kost niet veel
moeite om je superkrachten te benutten.

BOODSCHAP: WEES EEN HELD, PAK DE FIETS!

Met het wat vaker nemen van de fiets in plaats van
de auto is de transformatie van gewone burger

naar superheld vaak sneller dan de omkleedactie
van Clark Kent in een telefoonhokje (waar er ook
steeds minder van te vinden zijn). Je werpt je niet
alleen op als beschermer van je eigen lichamelijke
gezondheid, maar draagt je persoonlijke steentje bij
aan het redden van de wereld. Minder schadelijke
uitstoot, minder asfalt, minder vervuiling bij
maak en sloop en meer frisse lucht. Wanneer
je met je fiets weer van A naar B beweegt, zie
je overal om je heen de bewonderende blikken
die lijken te willen zeggen: “Wat een held!”

STAP 2

BESCHEIDEN HELDEN

Iedere échte superheld stelt zich bescheiden op
of gaat het liefst helemaal op in de anonimiteit.
Met deze actie kunnen de helden van alledag eens
in de schijnwerpers gezet worden. De man en
vrouw op twee wielen mag eens gezien worden
voor wat ze echt zijn; een heuse superheld die
dapper voorover gebogen, tegen wind en weer in
de wereld een beetje beter maakt. Toeschouwers
kijken hun ogen uit en bewonderen de held...

STAP 3

DE VOORBEREIDINGEN

•	Zoek een locatie met hoogte: gebouw met meer
verdiepingen met een raam, dat open kan
•	Zoek een goede, drukbezochte locatie en moment uit.
Bijvoorbeeld een markt, braderie, een festival of koopavond
•	Regel meerdere Superheldenpakken (bv Superman, Spiderman,
Batman, teenage mutant, Hero Turtle, WonderWoman, etc.),
zorg voor schuimrubberen vulling van één van de heldenpakken,
regel een spankabel en een lichte fiets (met reserve)
•	Let op een voldoende hoog vertrekpunt (dan zien veel mensen je actie),
maar vooral op een veilige landingsplek: houd toeschouwers ervan weg
•	Check of je inschatting van gewenste fietsdrukte en
doelgroep klopt en bezoek de locatie voor de actie

DE ACTIEDAG ZELF

•	Vanuit een kantoor, flat of kerktoren span je een kabel
die beneden uitkomt in een (party)tent
•	Via de kabel laat je de schuimrubberenheld per fiets, onder
bombastische superheldenmuziek, met katrollen naar beneden
‘vliegen’. Wanneer de held beneden aankomt, fietst iemand
in dezelfde kledij uit de achterzijde van de tent weg
•	Zorg dat je de fiets eenvoudig terug kunt hijsen
en voor mensen beneden en boven
•	Regel muziek die mee aanzwelt met de actie
•	Zorg voor voldoende film en fotografiebeelden. Niet enkel van de
actie, maar zeker ook van de reacties van het verraste publiek
op zowel de vliegende held als de wegfietsende held

TIP
TEST DE KABEL,
KATROLLEN EN
ZEKERING OP
VOORHAND. HET
ZOU JAMMER
ZIJN ALS SUPERMAN HALVERWEG BLIJFT
HANGEN OF
BATMAN MET
FIETS EN AL TER
AARDE STORT.

MAAK JE BIKE GUERILLA NOG STERKER

• Versterk het effect eventueel met licht- of rookeffecten
• Zorg dat een eventuele cape niet tussen de spaken komt
•	Regel dat de fiets een ‘zachte landing’ maakt in bv.
een bosje (anders kost het zoveel fietsen)
• Leg de actie uit aan het verbaasde publiek, persoonlijk of met flyers
•	Wanneer je deze actie op gezette tijden (bijvoorbeeld ieder half uur) gaat
herhalen met steeds een andere superheld, zal het publiek ook steeds
opnieuw geprikkeld en beloond worden voor haar nieuwsgierigheid
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ACTIE
OMSCHRIJVING
BENODIGDHEDEN
Publiek, spuitteam, podiumguards

4-6 personen

Spuitcabine, centrumplek

fietsen passanten

Geschat aantal uitvoeringsuren per team

12 uren

Filmcrew

1-2 personen

Kosten materiaal (spuitcabine/tent, spuitmateriaal, poncho’s, podium, aankleding)

€ 500

Goede centrumplek en uitgestreken gezichten van de podiumguards zijn belangrijk!

> Voorbereiding
•••••
> Complexiteit
•••••
> Budget
€ 500,> Publieksbereik
•••••
> Weersafhankelijk
•••••
> Locatie
Plein of plek in
een drukke binnenstad met veel
passanten
> Arbeidsintensief
•••••
> Moeilijkheid
•••••
> Doelgroep
Passanten
> Leeftijd
Alle leeftijden
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GEEF DE FIETS LETTERLIJK KLEUR EN ZET ‘M OP EEN VOETSTUK!
WAT GEBEURT ER IN DEZE GUERILLA?

Bekijk hier het filmpje: www.youtube.
com/watch?v=54eMFZRBl7A
Deelnemers geven letterlijk kleur aan hun
fiets: ze mogen hun fiets in een tent zelf in
een kleurtje spuiten. Daarna wordt de fiets
verheven tot kunst: een heus museumstuk
als die fiets op een voetstuk wordt gezet

GRAUW BLIK

Onze steden vergrauwen onder al dat blik. Auto’s
verstoppen de stad en ontdoen haar van kleur.
Onze fietsen voelen ook niet zo persoonlijk
als onze auto’s. Dat kan kleurrijker en met
letterlijk een verheffing op een voetstuk...

BOODSCHAP

De fiets moet weer bloeien, kleurrijk en persoonlijk
worden. Dat kan door ‘m een mooi kleurtje te geven.
En de fiets verdient een podiumplek in onze steden:
fietsen is groen, gezond en goedkoop. De fiets krijgt
daarom een eigen podium en wordt als een bijzonder
museumstuk tentoongesteld aan het publiek

STAP 1

ZIEN (EN OOK DOEN)

Deze Bike Guerilla heeft een ‘doe’-deel en een
‘zien’-deel. Het doedeel is leuk voor vooral
kinderen en jongeren: lekker je fietsie in
een mooi kleurtje spuiten… Zo wordt je fiets
bijzonder, haast als een museumstuk. En die
mag daarom op een podium, op een centrale plek
in de stad. Gewoon mooi om naar te kijken…

VARIATIE OP HET THEMA

De fiets op een voetstuk zetten, kan op vele manieren.
De fiets als museumstuk, de fiets op een podium
in de fietsenstalling. Waarom niet fietsers die hun
fiets willen stallen in een fietsenstalling eens in het
zonnetje zetten: door hun fiets op een voetstuk te
zetten en hen met hun eigen fiets te fotograferen,
worden deze fietsers voor hun goede, duurzame
en gezonde keuze om te fietsen beloond. Van
de gemaakte foto’s, tezamen het gemeentelijk
fietslogo vormend, is een banner gemaakt. Die
banner is opgesteld in de stalling. Boodschap
is dan: zet de fietsers eens in de spotlights

STAP 2

STAP 3

DE VOORBEREIDINGEN

•	Kies een locatie voor de spuitcabine en voor de podiumact
•	Zorg voor museumachtige pakken voor de podiumguards
•	Check of je inschatting van gewenste fietsdrukte (voor het spuiten) en de
verwachte doelgroep (passanten podium) klopt en bezoek de locaties daags
voor de actie
•	Bepaal het juiste moment voor beide onderdelen

DE ACTIEDAG ZELF

•	Zet de spuittent op een plek waar veel, liefst jongere, fietsers langskomen.
•	Zorg voor poncho’s en dek de plek waar je spuit af, om het opruimen achteraf
zo beperkt mogelijk te houden
•	Zorg voor voldoende film en fotografiebeelden. Niet enkel van de actie, maar
zeker ook van de reacties van het verraste publiek

MAAK JE BIKE GUERILLA NOG STERKER

TIP
MAAK WERK VAN
HET PODIUM,
ZET HET OP EEN
CENTRALE PLEK
EN ZORG VOOR
PODIUM GUARDS
IN PASSENDE
KLEDIJ.

•	Zware muziek kan de podiumact versterken
•	Aankleding rond het podium, bv een rode loper, kan de aandacht van
omstanders vergroten
•	Leg de actie uit aan het publiek, persoonlijk of met flyers
•	Herhaal het podiumonderdeel op verschillende plaatsen in de binnenstad
om het effect te vergroten en je Bike Guerilla onder meer publiek bekend te
maken
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ACTSHEET

ACTIE
OMSCHRIJVING

3. SAMEN BEN
JE SNELLER

BENODIGDHEDEN
Publiek bij finish, 1 superenthousiaste commentator

10-99 personen

Fietsclub/fietspeloton

4-8 racefietsers in tenue

Start, Finish

Start- en finishlijn met stellage

Geschat aantal uitvoeringsuren per team

24 uren

Filmcrew

1-2 personen

Kosten materiaal (markering in krijt, bubbels, prijzen, confetti, aankleding en audio)

€ 500

Enthousiasme is alles!

STAP 1
> Voorbereiding
•••••
> Complexiteit
•••••
> Budget
€ 500,> Publieksbereik
•••••
> Weersafhankelijk
•••••
> Locatie
Fietsroute
over minimaal
300 m zonder
kruispunten
> Arbeidsintensief
•••••
> Moeilijkheid
•••••
> Doelgroep
Alleen-rijdende
forens, shopper
of scholier
> Leeftijd
12-112
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GEEF FIETSERS EEN DUWTJE IN DE RUG!
WAT GEBEURT ER IN DEZE GUERILLA?

Bekijk hier het filmpje: https://www.youtube.com/
watch?v=xzNsS8vsvss
Wil je niets-vermoedende fietsers eens het gevoel
geven, dat ze niet alleen hoeven te fietsen? En dat
samen toch echt gezelliger is? En wil je ze op een
ludieke manier belonen voor het feit DAT ze fietsen?
Dan doe deze Bike Guerilla: Samen ben je Sneller.
Met een parcours op een fietsroute met een start en
een paar honderd meter verder een finish ben je er al
een heel eind

HOE STERK IS TOCH DIE EENZAME FIETSER…

Veel fietsers doen gewoon elke dag hun ding: ze
zijn onderweg naar school, werk of de winkel. Vaak
alleen, da’s minder gezellig, maar wel handig. Maar
ook vaak als vanzelfsprekend: en dat mag wel eens
anders. Want fietsers verdienen dat extra duwtje in de
rug. Opdat ze BLIJVEN fietsen...

BOODSCHAP: JIJ VERDIENT WAT EXTRA’S

Die eenzame fietser krijgt opeens een vliegende
‘start’: iemand staat die enthousiast toe te juichen

vanaf een heuse ‘start’. Wat moet dat toch? Dan
wordt het duidelijk: jij als gewone fietser verdient een
duwtje in de rug. Gewoon: omdat je fietst...

PELOTON: OPEENS BEN JE SAMEN

Eerst komt er een racefietser naast de fietser rijden,
die je flink begint aan te moedigen... Maar die ene
racefietser is niet de enige: er verschijnt een heel
peloton, allemaal in race-outfit en allemaal om jou
als fietser te ondersteunen naar de finish! Je bent
niet meer alleen. Al dat enthousiasme werkt. Het
voelt als een duwtje in de rug…

STAP 2

GROTE GLIMLACH

Met een grote glimlach, dat kan niet anders, bereikt
de fietser de finish: daar staat enthousiast-klappend
en juichend publiek en natuurlijk is er een super
enthousiaste commentator en roze bubbels voor die
fantastische overwinning... Zo wordt samen fietsen
gezellig en een hele belevenis! Houden zo, keep on
cycling...

STAP 3

DE VOORBEREIDINGEN

• Z
 oek een locatie op een drukker-befietste route
• Neem een traject van ca 300 meter en zoek een finish op de fietsroute zelf,
niet op een kruispunt
• Regel een peloton van 4-10 racefietsers in tenue
• Regel een groepje ‘publiek’ voor bij de finish (liefst meer dan 10 personen)
• Bepaal een goed moment: als er alleengaande fietsers zijn als scholieren,
shoppers of forenzen
• Check of je inschatting van gewenste fietsdrukte en doelgroep klopt en bezoek
de locatie voor de actie

DE ACTIEDAG ZELF

• M
 arkeer een start en finish met spuitstoepkrijt, eventueel met stellage
• Informeer het peloton van 4-10 racefietsers in tenue over het doel van de actie
en inspireer ze tot enthousiaste begeleiding
• Zorg dat je het peloton uit beeld terug laat fietsen om ongemerkt weer een
nietsvermoedende fietser te verrassen
• Zorg voor voldoende klappubliek aan de finish
• Versterk het finish-effect eventueel met licht en/of muziek
• Zoek vooral een enthousiasmerende commentator, met versterking of
megafoon. Die ‘praat’ de fietser naar de finish

TIP
HOE GROTER HET
“PUBLIEK”, DES
TE FEESTELIJKER IS DE ONTVANGST VOOR IEDERE KAMPIOEN
DIE DE STREEP
WEET TE
HALEN.

MAAK JE BIKE GUERILLA NOG STERKER

• Z
 org voor voldoende film en fotografiebeelden. Niet enkel van de actie, maar
zeker ook van de reacties van het verraste publiek en vergeet niet de reacties
van de niets-vermoedende fietser vast te leggen
• Probeer de fietser voorzichtig te laten stoppen bij de finish
• Maak een feestje van de finish: compleet met bubbels, confetti en een dikke
zoen van een ‘ronde-miss’ of ‘ronde-man’
• Laat de commentator de actie uitleggen aan het publiek en zorg voor flyers
met uitleg
• Herhaal de actie een aantal keer (bijvoorbeeld ieder half uur) met steeds een
andere niets-vermoedende fietser om meer fietsers dit gevoel van een duwtje
in de rug te laten beleven
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ACTIE
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3.

BENODIGDHEDEN
PitStop (tent), PitStopTeam

5-7 personen

Fietsroute op drukkere plek, omlegging met stoepspuitkrijt
Geschat aantal uitvoeringsuren per team

24 uren

Filmcrew

1-2 personen

Kosten materiaal (tent, pakken, poetsspullen, gadgets, koffie, flyers, audio)

€ 500

Wanted: enthousiasme om mensen IN de tent te lokken

> Voorbereiding
•••••
> Complexiteit
•••••
> Budget
€ 500,> Publieksbereik
•••••
> Weersafhankelijk
•••••
> Locatie
Drukke fietsroute
met plaats voor
tent en omlegging
> Arbeidsintensief
•••••
> Moeilijkheid
•••••
> Doelgroep
Scholieren, studenten, forenzen,
binnenstadsbezoekers, shoppers
> Leeftijd
8-108
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JIJ ÉN JE FIETS WORDEN VERWEND IN DE FIETSPITSTOP
WAT GEBEURT ER IN DEZE GUERILLA?

Bekijk hier het filmpje: www.youtube.com/
watch?v=R1_LrEeajXg&feature=youtu.be
Waar Max Verstappen weer zijn zoveelste grand prix
won, is het nu tijd om de fietser in de schijnwerpers
te zetten. Met een volledige servicebeurt à la
Pitstop Formule 1. De fietser wordt van het fietspad
naar een FietsPitStop geleid. Hier wordt de fietser
verwend met een kopje koffie en diens fiets krijgt
een schoonmaakbeurt en nieuwe verlichting. Zo is de
fietser weer klaar voor de start!

EEN FIETS IS NET ALS EEN RACEAUTO

Laten we fietsers eens net zo bekijken als de racerij:
wat een helden, wat een power, wat een kracht
en hoe bijzonder… En een fiets is toch net een
raceauto: die verdient ook een schoonmaakbeurtje,
opgepompte banden en een licht-check. En als je
licht het niet doet, fixt het PitStopTeam dat effe met
een nieuw setje licht. En natuurlijk verdien jij als
trouwe fietser ook een aai over je bol: een kopje koffie
en uitleg over de boodschap. Het PitStopTeam is er
voor JOU!

STAP 1

BOODSCHAP: NET ZO’N VIP ALS MAX

Het PitStopTeam legt je in de watten omdat je
fietst: jij en je fiets verdienen als combi een VIPbehandeling, net als Max Verstappen en zijn
racemobiel…

TEAMWORK

STAP 2

Het PitStopTeam is op elkaar ingespeeld: iemand
vangt de fietser op, een ander teamlid neemt de
fiets over, weer een ander poetst de fiets en andere
teamleden zorgen voor een lekker warm kopje koffie,
het nieuwe lampensetje en geven je informatie over
het waarom van de actie

STAP 3

DE VOORBEREIDINGEN

• Z
 oek een fietsroute met veel fietsers op een goede zichtlocatie
• Bekijk of er ruimte is voor een tent en voor de omlegging
• Check of je inschatting van gewenste fietsdrukte en doelgroep klopt en bezoek
de locatie voor de actie
• Regel 5-7 PitStopPakken
• Regel tent, gadgets, schoonmaakspullen, klein gereedschap, flyer
• Bepaal het juiste moment: net na de spits of in de middagspits rond 15.00 uur,
want dan hebben fietsers minder haast

DE ACTIEDAG ZELF

• Z
 et de tent op en maak de omleiding erdoor heen
• Zorg er een meter of 30-40 voor de tent voor, dat je mensen aanhoudt en de
tent inlokt
• Regel een commentator, die ook mensen lokt en de aandacht op je actie
vergroot
• Vul eventueel aan met licht en/of rook effecten
• PitStopfietsers rijden de FietsPitStop in, hun fiets wordt aangepakt en
schoongemaakt, de fietser krijgt aandacht, een flyer, een lampensetje en
koffie
• Zorg voor voldoende film- en fotografiebeelden. Niet enkel van de actie, maar
zeker ook van de reacties van het verraste publiek

TIP
HOE MEER
MENSEN IN
EN ROND DE
FIETSPITSTOP
STAAN, DES
TE MEER ZIJN
BEREID ERVAN
GEBRUIK TE
MAKEN. LOK DUS
FIETSERS DE
FIETSPITSTOP
(TENT) IN (OF
REGEL GENOEG
VRIENDEN ALS
‘PUBLIEK’)!

MAAK JE BIKE GUERILLA NOG STERKER

• M
 uziek kan je actie versterken
• Als er meer fietsers in de FietsPitStop staan, kan een quiz wachtende mensen
bezig houden
• Laat een van de teamleden, bv diegene die de koffie schenkt, de actie uitleggen
aan de wachtende fietsers, persoonlijk of met flyers
• De actie is doorlopend: zorg ervoor dat je voldoende fietsers binnen krijgt
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ACTSHEET

ACTIE
OMSCHRIJVING

5. BIKE TRAIN

BENODIGDHEDEN
Bike Train

Bike Train

Vaste kern rijders, lege plekken

4-10 personen

Route langs scholen en binnenstad

Route

Geschat aantal uitvoeringsuren per team

12 uren

Filmcrew

1-2 personen

Kosten materiaal (huur Bike Train, koffie, gadgets, audio)

€ 500

Enthousiasme onderweg en een goede route zijn alles!

> Voorbereiding
•••••
> Complexiteit
•••••
> Budget
€ 500,> Publieksbereik
•••••
> Weersafhankelijk
•••••
> Locatie
Drukke busroutes van station
naar scholen (en
terug)
> Arbeidsintensief
•••••
> Moeilijkheid
•••••
> Doelgroep
Scholieren en
studenten met
een OV-kaart
> Leeftijd
18-28 (scholieren
en studenten)

TRAP EENS GEZELLIG SAMEN PER BIKE TRAIN NAAR SCHOOL
(EN VERGEET DE BUS)
WAT GEBEURT ER IN DEZE GUERILLA?

Bekijk hier het filmpje: https://vimeo.com/245201009
Geen zin om te wachten op de bus van station naar je
school, maar ben je vergeten hoe lekker fietsen was?
Of wil je liever lekker bewegen in plaats van in de
buslussen hangen? Dan neem de Bike Train (en stap
daarna voor altijd op de fiets...

DE ‘ELKE DAG SLEUR’: DE BUS ALS GEWOONTE

Van het station naar je school, elke dag weer. En
terug. Je hebt je OV-kaart, dus neem je de bus.
Maar das niet altijd prettig: je moet wachten, bent
afhankelijk van de vertrektijden, bent niet vrij in je
vertrekmoment, de bus doet bijna een citytour en met
regen stinkt het in de bus. Dat kan anders: met de
fiets. Gezond. Gezellig. Goedkoop. Volle Vrijheid. Wind
door je Haren. Wat wil je nog meer? Met de Bike Train
word je weer op het juiste idee gebracht en doorbreek
je je gewoontegedrag

STAP 1

BOODSCHAP: MAAK DIE OVERSTAP VAN DE BUS OP
DE FIETS, WEL ZO GEZOND EN GEZELLIG

De Bike Train is natuurlijk niet de echte oplossing,
maar maakt OV-gebruikers bewust van hoe gezellig
het kan zijn om te fietsen, zeker als je samen op
fietst. De Bike Train wordt ingezet als PR: de Train
wijst OV-gebruikers weer eens op de leuke kanten
van fietsen, compleet met koffie en een koekje. En het
gaat nog snel en direct ook. Echt beter dan met de
bus...

STAP 2

GEZELLIG DOOR DE STAD TRAPPEN

De Bike Train bindt de strijd aan met de overvolle
bussen van het station naar scholen. Op een
spontane, sociale en gezonde manier legt de Bike
Train de afstand af. Zo is duidelijk dat de Bike Train
een fantastisch alternatief is voor de bus en wordt
tegelijkertijd de fiets gestimuleerd. Wil je weten of
fietsen iets voor jou is: dan probeer eerst de Bike
Train en stap dan definitief op de fiets: want fietsen is
snel, gezond en gezellig!

STAP 3

DE VOORBEREIDINGEN

•	Huur een Bike Train en regel dat je de Train een dag voor de actie ergens
beschermd kunt parkeren
•	Bepaal vooraf een route langs scholen en door de binnenstad
• Kies voor een gezamenlijke, herkenbare outfit als team
•	Check of je inschatting van de route, de gewenste fietsdrukte en doelgroep
klopt en check de route een dag voor de actie
•	Kies het juiste moment: weer, drukte en houd bij de doelgroep studenten
rekening met bv tentamenperiodes

DE ACTIEDAG ZELF

•	Ga op zoek naar je doelgroep bij station of scholen. Nodig groepjes uit: da’s
gezellig
•	Houd de veiligheid van de Bike Train en de opzittenden in de gaten en blijf
tijdens de toer op het fietspad
•	Verdeel je team over de Bike Train: dan kun je onderweg de passanten
informeren over het doel
•	Zorg voor voldoende film en fotografiebeelden. Niet enkel van de actie, maar
zeker ook van de reacties van het verraste publiek

LEG MET DE BIKE
TRAIN ROUTES
AF DOOR DE
STAD EN LANGS
SCHOLEN EN
DEEL ONDERWEG
INFORMATIE UIT
OVER BV
DE OV-FIETS,
DAN LEG
JE HET VERBAND
NADRUKKELIJK
UIT

MAAK JE BIKE GUERILLA NOG STERKER

•	Neem muziek mee op de Bike Train
•	Leg de actie uit aan het publiek, persoonlijk of met flyers
•	Laat de Bike Train continu rijden, desnoods met een ander, ver team en
gebruik de dag dat je de Bike Train gehuurd hebt voor je actie
•	Laat de Bike Train direct na de actie, dus nog op die actiedag, ophalen: dat
spaart je parkeergedoe
Op aanvraag26 is er een uitgebreid draaiboek van deze Bike Guerilla beschikbaar,
gemaakt door studenten. Een welkome aanvulling.
26

26

TIP

Mailen naar: spape.c@nhtv.nl
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6. F

ACTIE
OMSCHRIJVING
BENODIGDHEDEN
Langskomende fietsers, fietslokker, parcours

10-99 personen

Fietsparcours deels op of naast fietspad met start, fietshindernissen en tent

3-5 fietsobjecten

Geschat aantal uitvoeringsuren per team

12 uren

Kosten materiaal (hellingbaan, slalom, ribbelplank, start, gadget, aankleding en audio)

€ 500

Lok de funfietsers: een enthousiaste fietsenlokker voor het parcours helpt!

STAP 1
> Voorbereiding
•••••
> Complexiteit
•••••
> Budget
€ 500,> Publieksbereik
•••••
> Weersafhankelijk
•••••
> Locatie
Drukkere fietsroute met voldoende
breedte voor funen fastdeel
> Arbeidsintensief
•••••
> Moeilijkheid
•••••
> Doelgroep
Scholieren,
studenten, maar
vooral de iets
oudere, zich weer
jong voelende
fietsers
> Leeftijd
Alle leeftijden

GA JIJ OOK EEN KEER VOOR FUN?
WAT GEBEURT ER IN DEZE GUERILLA?

Bekijk hier het filmpje: www.youtube.com/
watch?v=pelBukhEbOM
Fietsers op een binnenstedelijke snelfietsroute of
snelle fietsverbinding kunnen kiezen voor een snelle
verbinding of voor meer fun: FAST or FUN? Richt een
funfietsbaan in, waarop fietsen leuk is: niet snel, wel
bijzonder en anders. Heb je geen zin? Dan fiets je
gewoon door. Wil je eens wat anders? Dan neem de
fietsfunbaan. Dan is fietsen bijna net zo snel, maar
zeker meer fun

GEWOON IS MAAR GEWOON

Altijd maar dezelfde weg naar school, werk of de
winkel.. Iedereen heeft haast, fietsen wordt zo een
sleur. En natuurlijk wil je snel op je bestemming
zijn, maar dat kan ook anders. Voel je een keer als
vroeger: lekker hard crossen, een noodstop maken
of over dat smalle hellinkje scheuren…. Wat kies jij:
de FUNLANE of ga je op de automatische piloot op de
FASTLANE?

BOODSCHAP:
ONTDEK HOE LEUK FIETSEN KAN ZIJN

Maak van een gewoon fietspad een fietspad met een
keuze. Want dan is daar opeens de mogelijkheid om
eens lekker anders te fietsen dan langs de gebaande
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paden: de FUNLANE… Wil of kun je niet, dan fiets
je gewoon verder, zonder maar op of om te kijken.
Maar doe eens een keer gek: waarom niet eens een
keer lekker over een skatehelling crossen, full speed,
keihard remmen of slalommen? Dat kan met de
FUNLANE, fietsen wordt zo FUN…

STAP 2

FUNTEAM

Het FUNLANE-team verdeelt de taken: iemand lokt
de fietsers een meter of 30 voor het parcours, met
een megafoon of andere trekker. De andere leden
begeleiden de funfietser over de verschillende
fietsobjecten. De fastfietser wordt een beetje beloond:
die ontvangt een licht gejuich of geklap. Hij of zij
zal wel zijn of haar redenen hebben om snel weg te
willen zijn...

VOEL JE (WEER) JONG

Eindelijk kun je weer eens lekker racen, slalommen
of hard scheurend remmen… Voel je weer jong
en ga zonder schroom over die fietshindernissen.
Niemand van je bekenden ziet het verder, want je
bent maar alleen onderweg naar je werk. En ook de
hondenliefhebbers kunnen het parcours gebruiken.
Iedereen kan het, veel wilden het: veel opgestoken
duimen en likes zijn het resultaat

STAP 3

DE VOORBEREIDINGEN

•	Kies een locatie met een bredere fietsroute, waar veel fietsers langskomen,
maar waar wel ruimte (voldoende breedte) is. Fietsers in tegengestelde
richting moeten niet in gevaar komen
•	Organiseer 3-5 fietsobjecten of hindernissen, je kunt denken aan
skateobjecten, liefst met tent
•	Zoek een goed moment voor je actie: in dit geval na de spits, dan hebben
fietsers tijd
•	Check of je inschatting van gewenste fietsdrukte en doelgroep klopt en bezoek
de locatie voor de actie
•	Zoek op een meter of 50 voor het parcours een herkenbare start, zodat een
teamlid fietsers naar het parcours kan lokken

DE ACTIEDAG ZELF

•	Zorg dat je het parcours herkenbaar inricht, zodat het opvalt als je aan komt
fietsen. Een partytent en banners helpen
•	Dat kan ook bv met een markerende start (stellage)
•	Zorg voor een aantal fietshindernissen en leg ze op enige afstand van elkaar.
Zorg voor een parallelle fastlane
•	Regel een team, dat de deelnemers toejuicht, ondersteunt en af en toe een
gadget uitdeelt
•	Zorg voor voldoende film en fotografiebeelden. Niet enkel van de actie, maar
zeker ook van de reacties van het verraste publiek

TIP
ZORG VOOR
EEN VEILIG
GEBRUIK VAN
HET PARCOURS,
MAAK HET NIET
TE SPANNEND
OF MOEILIJK

MAAK JE BIKE GUERILLA NOG STERKER

•	Versterk het effect van je Bike Guerilla met muziek, licht- of rookeffecten
•	Zorg dat de objecten veilig zijn en dat je op de veiligheid van de deelnemers en
omstanders let
•	Leg de actie uit aan het publiek, persoonlijk of met flyers. Dat kan door ze na
afloop aan te houden en met ze te praten. In ruil: de gadget
•	De actie wordt versterkt als je medestanders of fietsers uit je vriendenkring
vraagt het parcours zoveel mogelijk als gewone fietser te gebruiken: dit trekt
meer aandacht van de omgeving
•	Laat zien, dat je er meer mee kunt: ook mensen met honden gebruikten het
parcours
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STAP VOOR STAP
		 f.	Bepaal een globaal moment van uitvoering. Dit moment moet later definitief vast worden gesteld, maar daarvoor moet
je eerst andere zaken regelen. Ook het weer kan later bepalen welke dag of welk tijdstip op een dag gekozen wordt

STAPPENPLAN BIKE GUERILLA
Enthousiast geworden? Wil jij ook een Bike Guerilla organiseren voor jouw gemeente
of met je organisatie? De ActSheets boden je al wat inzicht, maar hieronder staat in
een aantal stappen meer in zijn algemeenheid beschreven wat je moet doen en waar
je zoal rekening mee moet houden. Lees ook hoofdstuk 6 over de do’s en don’ts,
want je kunt een Bike Guerilla maar één keer uitvoeren – opnieuw is geen optie!

		 g.	Beschrijf in een draaiboek hoe je de actie op hoofdlijnen wil uitvoeren, wat en wie je hiervoor nodig hebt
en welke maatregelen of materialen hiervoor nodig zijn en wanneer je welke voorbereiding treft
		 h.	In deze stap regel je ook het budget: voor € 500 kun je, zo weten we vanuit Breda, al
een goede Guerilla opzetten en uitvoeren, met hulp van studenten
		 i.	Ondanks het feit dat het om een Guerilla gaat, kan er een vergunning nodig zijn. Bv om op een parkeerplaats te staan
of als je een weg afsluit. Informeer dan bij de gemeente naar (on)mogelijkheden en probeer toestemming te krijgen
		 j.	Informeer omwonenden of betrokkenen: het kan zijn (zo is gebleken) dat ondanks het informeren van
deze partijen desondanks de interventie zo levensecht is, dat de politie wordt gewaarschuwd
		 k.	Maak een risicoplan: denk aan veiligheidsproblemen? Tijdelijke wegwerkzaamheden? Overschrijding budget?
Regen? Harde wind? Tegenstribbelende omgeving? Onbegrepen actie? Terrein opeens niet beschikbaar?
		 l.	Bedenk in deze stap ook of je de pers vooraf wil informeren. Vaak is dat handig: dan maak een persbericht en verwijs ze
naar een locatie, desnoods met wat geheimzinnigheid. Maak een communicatieplan: wie mag van de Guerilla afweten?

We onderscheiden, zoals opgenomen in de ActSheets (hfdst 4) bij een Bike Guerilla drie stappen:

STAP 1: HET KIEZEN VAN EEN BIKE GUERILLA EN HET VOORBEREIDEN ERVAN.
A |	Eerst bepaal je, als in hoofdstuk 2 beschreven, de focus van je Guerilla: wat wil je met de
Bike Guerilla bereiken? En wie? Wil je als gemeente iets laten zien, wil je deelnemers en/of
toeschouwers of toevallige passanten iets laten doen of wil je deelnemers iets laten beleven?
B |	Als je het thema zien, doen of beleven gekozen hebt, dan ga je de actie voorbereiden en het idee vertalen
in een plan van aanpak.
a.	Denk na over de doelen die je als gemeente of organisatie wilt bereiken en bepaal
ook of het om een eenmalige interventie gaat of over een meer structurele. Zo
kun je meer zeggen over doelstellingen op de korte en langere termijn
		 b. B
 epaal voor welke doelgroep je de interventie wil uitvoeren: welke fietsers precies: studenten?
Jongeren, ouderen? Bezoekers van een binnenstad of specifieke plek? Werknemers?
		 c.	Bepaal waar je de actie wilt uitvoeren, op welke locatie. Dat kan afhankelijk zijn van een probleem
in je gemeente, van een thema dat leeft of van een plek die je graag wilt verbeteren voor fietsers
		 d.	Ga er een keer kijken om te bepalen of je doelgroep er is (en let op het juiste moment).
Observeer er een half uurtje om je actie beter vorm te kunnen geven. Observeer en analyseer
de locatie in relatie tot het gedrag van het (fiets)verkeer. Kijk wat er aan de hand is. Maak een
paar korte videobeelden van de situatie, die kun je later terugkijken bij de voorbereiding
		 e.	Bepaal het conflict en relateer dat aan de feitelijke situatie op een plek en het gewenste gedrag
en beleving: bijvoorbeeld meer mensen op de fiets of met meer plezier fietsen of veiliger je fiets
parkeren. Bedenk wat je anders wilt, op welke manier en voor wie. Formuleer dit als een statement.
Ontwikkel 3 statements per plek, dan heb je een keuze. Kies dan het sterkste statement en werk
het uit naar een idee voor een interventie in de openbare ruimte. Het gekozen statement moet het
conflict zichtbaar maken door bijv. overdrijving, uitvergroting, herhaling, omkering, humor...etc.
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		 m. Als je je Guerilla op film wil vastleggen, maak dan in deze stap een scenario:
			 i. 		Bepaal wat je boodschap is en laat die er goed uitkomen. De Bike Guerilla moet een door jou gewenste
verandering teweeg brengen in het gedrag en/of beleving op de door jou gekozen plek
			 ii.		Bedenk van te voren hoe je het wilt filmen en test vooraf uit of het werkt door het maken van een eerste videomontage
			 iii.		Bedenk dat een actiefilmpje op een compacte en toegankelijke manier kennis
overdraagt en dat de video slechts een middel is, geen doel
			 iv.		 Het filmpje bestaat uit:
					 1. een inleiding
					 2. de uitleg van het onderwerp in een beperkt aantal stappen o.a. aan de hand van voorbeelden
					 3. een conclusie
					 4. en is niet langer dan 2-3 minuten
		 n.	Maak ook een precies draaiboek voor de dag zelf: wie organiseert wat en is verantwoordelijk voor welk onderdeel
		 o.	Bedenk ook of en zo ja hoe je een vervolg wilt communiceren: als je een facebookpagina gebruikt, is
het handig om die op flyers of stickers mee te geven aan de deelnemers van de Bike Guerilla
		 p.	Koppel aan het draaiboek een materialenlijst27: wat heb je wanneer nodig? Stickers en flyers moeten immers eerst ontworpen
worden en daarna op tijd besteld. Heb je pakken of kleding nodig? Wil je koffie en thee schenken of een ijsje uitdelen?
Geef je de deelnemers een gadget of gemeente-aandenken mee? Ga dus na wat je precies nodig voor je de feitelijke act:
			 i.		Welke materialen: planten? Koffie? Banners? Tent? Suikerklontjes?
			 ii.		Moeten gadgets bedrukt met een logo of slogan? Dat kost tijd en geld
			 iii.		Heb je een elektriciteitsaansluiting of water nodig? Check in de buurt van je locatie of dat kan
			 iv.		Deelnemers: wie is het slachtoffer? Hoe trek je mensen naar je event? Is je Bike Guerilla een beetje ‘in de loop’?
			 v.		Schoonmaakmateriaal: na afloop zul je alles netjes achter moeten laten (zie stap 3). Daarvoor heb je
schoonmaakmateriaal en vuilniszakken nodig
		 q.	Werk de interventie zelf helemaal uit: wat gebeurt er en wat verwacht je van de fietsers? Kruip daarvoor in de huid van
die fietser en probeer je in te leven in kleine details als wie vangt die fietser op? Wie geeft hem of haar koffie of wie
neemt een quiz af? Wie geeft de flyer mee en legt de interventie uit? Wie is aanspreekpersoon voor eventuele pers?
27

http://tacticalurbanismguide.com/about/
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 IKE GUERILLA:
B
STAP VOOR STAP

STAP 2: GAAT OVER DE ACTIEDAG ZELF EN BESTAAT, MEER GEDETAILLEERD, UIT 2 DELEN:
•|

in stap 2a voer je de Guerilla uit: actie dus!

		 a)	Zorg dat videocamera’s, microfoons en andere apparatuur opgeladen is. Zorg dat jij (en je team) op de
actiedag op tijd bij de locatie bent en dat je vooraf hebt gecheckt of de ruimte echt beschikbaar is en of
er elektriciteit is, als je dat nodig hebt. Zo kan een ruimte onverwacht bezet zijn door een kraam of kan
er een auto of container geparkeerd zijn
		 b)	Neem ruim de tijd om alles op te bouwen: deze logistiek is meestal ingewikkelder dan gedacht en kost
meestal meer tijd dan je denkt
		 c)	Zorg ervoor dat je een noodkit bij je hebt met ijzerdraad, schaar, tang, schroevendraaier, plakband,
ducttape enz. En vergeet je verlengsnoer niet
		 d)	Op basis van het uitgewerkte filmscenario maak je van het actiefilmpje een goed lopende videoclip van
2-3 minuten. Leg als je de Guerilla uitvoert, de situatie vooraf, de Bike Guerilla zelf en reacties van
deelnemers en/of het publiek én het natraject vast. Sommige onderdelen vragen om meer aandacht:
bereid die goed voor, je kunt je interventie maar een keer uitvoeren
		 e)	Neem naast videobeelden ook foto’s
		 f)	Check halverwege de actie met het team of alles loopt als gewenst of dat eventueel nog zaken moeten
worden bijgesteld
		 g)	Communiceer de actiefilm en de resultaten via on- en offline kanalen. Je wilt tenslotte dat er over
gesproken wordt en door veel te communiceren bereik je ook het publiek dat de Bike Guerilla niet ‘live’
heeft gezien. Stickers en flyers met een link naar een website of facebookpagina kunnen helpen
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•|

Stap 2b: is opruimen

		 a)	Natuurlijk ruim je direct na de Bike Guerilla de locatie op, breng je alle geleende en
gehuurde spullen terug. Vergeet de kosten daarvoor niet op te nemen in je begroting
		 b)	Opruimen kost ook tijd, dus heb je mensen ingehuurd of heb je taken te verdelen,
houd dan rekening met extra uren voor opruimen en schoonmaak

• | Stap 3: maak je Bike Guerilla sterker en af
		 Stap 3 bestaat uit de afronding, publiciteit en after sales
		 a)	Monteer je actiemateriaal tot een actiefilmpje van je Bike Guerilla van 2-3 minuten
		 b)	Houd daarbij rekening met:
			 a. Originaliteit
			 b. De daadwerkelijke mate van impact op de bestaande situatie
			 c. Gebleken uitvoerbaarheid
			 d. Cameravoering
			 e. Een logische montage
			 f. Overtuigingskracht videofilm
		 c)	Denk aan after sales naar de deelnemers en toeschouwers: een bedankmail,
gadgets, foto’s op een website of facebookpagina, een blog etc.
		 d)	Zoek de publiciteit: zet je filmpje onder de noemer Bike Guerilla op vimeo
of youtube en breng ‘m zo onder de aandacht van je doelgroep
		 e)	Vergeet niet ons die link te sturen: dan zorgen wij ervoor, dat je filmpje (als het tenminste past in het
thema en goed van kwaliteit is) ook op OnsBrabantFietst komt. Veel plezier met de Bike Guerilla:
maak er iets leuks van en zorg dat de Bike Guerilla bijdraagt aan een fietsvriendelijkere gemeente!
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DO’S AND DON’TS
KAN EEN GUERILLA OOK
MISLUKKEN? WAT KAN ER MISGAAN:
• Geen goede voorbereiding van de act
• Ongeschikte weersomstandigheden:
te warm, te koud, teveel wind
• Onveilige situatie
• Geplande locatie is ‘bezet’
• Er is geen publiek
• De act wordt niet begrepen
• De omgeving past niet bij de Bike
Guerilla
• De gebruikte materialen voldoen niet
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NTEN IN!
ZET STUDE

‘ FRESHBRAINS’ ALS KRACHT

CHECKLIST BIKE GUERILLA IN HET KORT

Pop-Ups zijn van deze tijd, maar ze zijn nauwelijks toegepast in de fietswereld. Met Bike Guerilla’s
als pop-ups snijdt het mes aan meerdere kanten: we helpen steden en organisaties met effectieve,
inspirerende en leuke, goedkoper fietsinterventies én laten aan de burgers zien, dat fietsen leuk is
en de fietsers belangrijk zijn én studenten leren ervan én gemeenten kunnen diezelfde studenten
inzetten bij de uitvoering van Bike Guerilla’s. Gemeenten kunnen Bike Guerilla’s zelf uitvoeren of
laten uitvoeren door studenten: die leren ervan en hebben een bij hun toekomst passende bijbaan.
Door de Bike Guerilla’s eerst uit te testen in Breda en daarna (met leringen) pas op te nemen op de
site van Ons Brabant Fiets, is meer zekerheid over effecten ervan. Door de inzet van deze FreshBrains,
een educatieconcept van de NHTV, waarbij studenten in een pressure cookingvorm kennis maken met
het werk(veld), groeit de Bike Guerilla-bibliotheek verder uit en kunnen gemeenten in heel Nederland
in de toekomst uit meer soorten geteste Bike Guerrilla’s kiezen.

Zorg voor budget en maak een budgetplan
Bepaal je doelen: korte of lange termijn Guerilla? Structureel of pop-up?
Beantwoord je met je Guerilla de vraag van de opdrachtgever?
H
 eb je rekening gehouden met de gewenste locatie en invulling van de
opdrachtgever?
H
 eb je vergunningen nodig van een eigenaar, locatie of van de partijen rond de
locatie?

Samenwerken met studenten werkt met het NHTV-concept FreshBrains twee kanten op. Allereerst
zijn het nog oorspronkelijke denkers en ‘niet gehinderd door kennis’. Ze komen met andere ideeën.
Aan de andere kant maakt de student, de potentiele forens en de nieuwe professional, kennis met
de positieve kanten van de vakwereld en de wereld van het fietsen. Inmiddels werken we samen
met Ons Brabant Fietst aan een Brabant-brede aanpak
(zie: www.onsbrabantfietst.nl/ons-brabantfietst-zet-brabant-op-de-kaart-als-d%C3%A9-fietsprovincie).
In dat kader onderzoekt de NHTV de mogelijkheid om, buiten het reguliere lesprogramma om en
tegen betaling (leuke bijbaan, waar je als student nog wat van leert voor je vakgebied), studententeams
in te zetten om dergelijke events, acties, Guerilla’s en interventies uit te voeren, eventueel met
docentenbegeleiding.

Heb je partijen geïnformeerd?
Heb je een Plan B: wat als er iets anders uitpakt dan gedacht?

EN WAT ZIJN SUCCESFACTOREN:
• De Bike Guerilla is
gebruiksvriendelijk
• De Bike Guerilla gaat over ‘groen’
• Er is een passende plek in de stad
• Het weer past bij de Bike Guerilla:
een zonnetje helpt zeker, probeer
flexibel te zijn in je planning
• Er zijn meer activiteiten in de
omgeving
• Er zijn veel voorbijgangers
• De omgeving is veilig
• De situatie is autoluw

Heb je de risico’s goed ingeschat: regen, wind, eigenaren, gevaar, vergunningen?
Heb je duidelijk hoe je mensen naar je Guerilla plek trekt? Zit je in de loop?
Heb je een gadget of beloninkje voor deelnemers of toeschouwers?
I s de boodschap in een keer helder of moet je je Bike Guerilla uitleggen,
bv met een flyer?
Heb je je locatie gecheckt kort voor de uitvoering van je Guerilla?
A
 ls er meer Guerilla’s zijn: zijn ze niet allemaal op dezelfde dag en op dezelfde
plaats?
H
 eb je goed uitgewerkt hoeveel mensen je wanneer nodig hebt:
voorbereiding en uitvoering?
H
 eb je een evaluatiemomentje ingebouwd: steek halverwege de Guerilla met je team
even de koppen bij elkaar en check of alles werkt zoals gedacht. Pas anders aan
K
 ruip in de huid van toeschouwers en deelnemers en bekijk vanuit hun perspectief
naar je Guerilla: geen horror of overval-achtige interventies kunnen mensen de
stuipen op het lijf jagen (zodat ze de politie waarschuwen en je team wordt opgepakt)
Denk aan de buren of aan geloofsproblemen: the threat of a X-mas tree….
Z
 ijn buren of andere partijen als winkeliers, politie, scholen in de buurt
gewaarschuwd over je Guerilla?
Heb je de pers geïnformeerd?
Heb je het opruimen goed georganiseerd?
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HANDBOEK BIKE GUERILLA’S: DRAAG BIJ AAN ONS GROEIMODEL!

Het Handboek Bike Guerilla helpt gemeenten om acties uit te kunnen voeren. De met de gemeente
Breda geteste Bike Guerilla’s worden geplaatst op OnsBrabantFietst.nl. Dit platform Ons Brabant Fietst
(online en offline) biedt de mogelijkheid om het Actbook Bike Guerilla’s met de ActSheets te
plaatsen, en o.a. via de sociale media kanalen (verder) te promoten. De projecten en activiteiten
worden door de partners uitgevoerd. Het Brabantbreed versterken van en uitdragen van de
boodschap gebeurt via de kanalen van Ons Brabant Fietst.

KUN OF WIL JE NIET ZELF?

Op OnsBrabantFietst komen dus (in Breda) beproefde Bike Guerilla-acties die maximaal 500 euro
hebben gekost en die eenvoudig uit te voeren zijn. Op de website worden ze kort beschreven.
Wil of kun je dit als gemeente niet zelf uitvoeren, dan kun je de hulp van studenten inroepen, tegen
betaling. Hiermee wordt de drempel om zelf Guerilla’s uit te voeren aanzienlijk verlaagd en worden
gemeenten en organisaties desgewenst ontzorgd.
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NHTV EN BREDA GAAN DOOR
Binnen het reguliere NHTV-onderwijs (de vierdejaars minor ‘retrofitting urban sprawl’)
werken we samen met de gemeente Breda aan verdere uitbreiding en het uittesten van
nieuwe Bike Guerilla’s. Gemeenten of organisaties die hiervoor suggesties hebben,
kunnen hiervoor ideeën aandragen bij de NHTV of bij de gemeente Breda. Houd de site
in de gaten voor nieuwe Bike Guerilla’s!

SUBSIDIE VOOR BIKE GUERILLA’S
Als onderdeel van fietsmarketing kunnen gemeentes een GGA-subsidie aanvragen
voor de Guerillaacties. Zo heeft de gemeente Breda met succes voor de Bike Guerilla’s
onder de noemer ‘mensgerichte maatregelen’ subsidies aangevraagd bij haar GGA.
Of dat komende jaren ook zo kan lopen, zal in de regionale toetswerkgroepen worden
beoordeeld. De provincie Noord-Brabant is bereid onder de vlag ‘fietsmarketing’
een financiële afspraak te maken voor 10 Bike Guerilla’s in 2018, een totaalbedrag
van maximaal € 5.000 (met 20% cofinanciering door gemeenten). Dit bedrag is in
vergelijking met kosten van infrastructuur relatief gering; de Guerilla’s zijn een relatief
goedkope manier om Brabantse gemeenten aan de (fiets)marketing te krijgen. Naast
een besparing in kosten levert het de gemeenten ook een besparing in tijd op, in
andere woorden: het ontzorgt ze. Binnen de reguliere budgetten voor bijvoorbeeld
snelfietsroutes vormen de Bike Guerilla’s een mooie schakel tussen de hardware
(infra) en de software; de kosten zijn vergeleken met de hardware laag.
Dus wil je als gemeente een of twee Bike Guerilla’s uittesten: laat het ons horen en we
helpen je…

COLOFON EN CONTACT
• Breda, mei 2018
• Auteur: Ineke Spapé, NHTV, Lector Mobiliteitsmanagement
• m.m.v. Fabio Tat (Vrijetijdshuis Brabant) en Rob Temme (gemeente Breda)
• In opdracht van Ewoud Vink (Provincie Noord-Brabant, OnsBrabantFietst)
• Site: www.onsbrabantfietst.nl en www.shapingsociety.nl
• Contact, vragen of Bike Guerilla’s aanmelden: spape.c@nhtv.nl

