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Het concept Cycle Hack in Tilburg
In de eerste maanden van 2016 is Tilburg aan de slag gegaan met een nieuwe
mobiliteitsaanpak met daarin een prominente plaats voor de fiets. In de jaren
’70, ’80 en ’90 stond Tilburg bekend als echte fietsstad, door bijvoorbeeld de
aanleg van het “Rode Fietspad”, de sternetroutes en de fietsenkelder onder de
Heuvel. Deze koppositie neemt Tilburg landelijk gezien op dit moment niet meer
in. Daar gaat de komende jaren verandering in komen!
De Tilburgse Cycle Hack van 20 en 22 september 2016 was onderdeel van het
proces van het ontwikkelen van de nieuwe mobiliteitsaanpak in Tilburg. Het was
een kans voor Tilburgers om mee te praten en denken over fietsen in Tilburg. Nu
zijn er vervolgens kansen voor Tilburgse organisaties, bedrijven en bewoners om
bij te dragen aan de doelstellingen uit het plan.

‘Hacken’ is het inzetten van bestaande toepassingen op nieuwe uitdagingen. Het
wordt vooral gebruikt met betrekking tot computers, maar het kan voor een
breder spectrum van uitdagingen gebruikt worden. Gemakkelijke en snelle
alternatieve oplossingen hebben de voorkeur. Ook het gebruik van een
wasknijper om te voorkomen dat je broekspijp tussen je fietsketting komt is in
principe een hack. "Gewone" uitvindingen en verbeteringen zijn dus geen hacks,
zolang ze gebruikt worden waarvoor ze gemaakt zijn. Een Cycle Hack borduurt
voort op deze definitie en is gericht op toepassingen die een oplossing zijn voor
barrières die mensen ervan weerhouden om te fietsen. Het gaat niet perse om
producten, maar kan ook gericht zijn op betaalde of vrijwillige diensten. Of om
nieuwe samenwerkingen en het bundelen van expertise.

Een Cycle Hack is een activiteit gericht op het samenbrengen van mensen om te
discussiëren en oplossingen te genereren voor problemen en barrières die
mensen ervan weerhouden om te fietsen. Door de organisatie van de activiteit
worden mensen met verschillende achtergronden, vaardigheden en ervaringen
bij elkaar gebracht waardoor gestimuleerd wordt om vanuit verschillende
perspectieven naar het fietsen, de fiets en de fietser te kijken. Er wordt daarbij
gewerkt met een of meerdere concrete uitdagingen.

Ieder jaar in september kent Tilburg de Social Innovation Week. Een week vol
activiteiten voor mensen met verschillende achtergronden, vaardigheden en
ervaringen. Een mooi evenement om de eerste Tilburgse Cycle Hack in te passen!

Social innovation is onder meer gedefinieerd als: “new
ideas (products, services and models) that
simultaneously meet social needs and create new
relationships or collaborations. In other words, they are
innovations that are both good for society and enhance
society’s capacity to act” (Murray, Caulier-Grice, &
Mulgan, 2010). In ieder geval is het Engelse “social”
beter te vertalen als maatschappelijk dan als sociaal.
Bron: Over relaties tussen technologische innovatie en social innovation, ten behoeve van
Brabant. Roel in ‘t Veld. Tilburg University.

13 juni, fietstocht met wethouder Mario Jacobs

Opgehaalde uitdagingen
1)

Aan de westkant van het station zijn vrijwel geen parkeerplekken voor de fiets. Hoe kan dat beter?

2)

Vaak ligt er glas op fietspaden. Is daar een oplossing voor?

3)

Je wil je kind met de fiets naar school brengen, maar hebt last van rondrijdende en geparkeerde
auto’s. Hoe gaan we dit probleem nu eindelijk eens echt oplossen?

4)

In Tilburg wonen kinderen die geen fiets hebben, hun fiets niet zelf kunnen repareren en hun
ouders kunnen dat ook niet. Echt waar! Hoe gaan we ervoor zorgen dat Tilburg de eerste stad in
Nederland wordt waar alle kinderen een goed functionerende fiets hebben?

5)

Buitenlandse studenten die in Tilburg komen studeren kopen allemaal tijdens de eerste dagen dat
ze hier wonen een fiets. De prijs is vaak hoog voor de slechte kwaliteit die zij krijgen en er is
behoefte aan een makkelijke en goedkope manier om die fiets dan te repareren. Dat moet toch te
organiseren zijn?

6)

In de jaren ’70 werd in Tilburg “Het Rode Fietspad” (de TOF-route) aangelegd van de Universiteit
naar Berkel-Enschot en Oisterwijk. Het was een revolutionair concept waarvoor
verkeersprofessionals uit de hele wereld in Tilburg kwamen kijken. En het was de start van de
ontwikkeling van de sternet fietsroutes in Tilburg, de belangrijkste aders voor fietsende Tilburgers
en bezoekers. Hoe ziet dat sternet er tegenwoordig eigenlijk uit? En welke verbindingen missen we
daarin? Kan Het Rode Fietspad bijvoorbeeld verder doorgetrokken worden in westelijke richting?

Opgehaalde uitdagingen
7)

Mensen die in avond-, nacht- en ochtenddiensten werken voelen zich niet altijd veilig genoeg om in
de schemering of het donker te fietsen. Dit is een behoorlijk grote groep. Kunnen we iets bedenken
waardoor zij zich veiliger voelen en meer voor de fiets gaan kiezen?

8)

ContourdeTwern verzorgt in Tilburg fietslessen in diverse wijkcentra. Er is behoefte aan meer
flexibiliteit wat betreft de plaatsen waar lessen gegeven worden, maar dat is nu niet gemakkelijk
omdat het veel vervoer van de lesfietsen en opslagruimte op meerdere locaties betekent. Hoe
kunnen we het toch flexibeler maken?

9)

De functie van de binnenstad verandert; er zijn minder winkels en er komt meer beleving.
Bijvoorbeeld door de nieuwe horeca die zich vestigt. Kan het fietsen, de fiets of de fietser hier ook
een rol in spelen? En hoe dan?

10) Een nieuwe technologische ontwikkeling is de fietssimulator, fietsend met een virtual reality bril op
kun je je in allerlei omgevingen wanen en reageren op virtuele situaties. Welke toepassingen zijn er
allemaal niet te bedenken voor zo’n simulator!

Sfeerimpressie 20 en 22 september, aan de slag
met de uitdagingen!
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Cycle Hack Nederlandstalig: idee 1
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Reparatieservice en aanbieden fietsen

Fietshub

Waarom
Buitenlandse studenten maar ook Tilburgers
helpen bij de aanschaf van een fiets en aanbieden
van reparatieservice.

Hoe
Fietsen aanbieden aan buitenlandse studenten
Reparatieservice op basis van ruilprincipe
Aanbieden van ruilfietsen
Aankoopmaatje: een persoon begeleidt mensen
bij de aanschaf van een fiets

Wat
Fietshub bevindt zich in elke wijk van Tilburg
Reparatieservice aanbieden door dak- en
thuislozen
Promotie in wijkactiviteiten zoals tijdens een
buurt-barbecue

Wie
Hopperpoint, Leger des Heils, Bureau Halt,
Tesla, VVN, UvT, gemeente,
projectontwikkelaars, scholen, wijkraden,
fietsenbranche, het fietsfestival, Fietsersbond.
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Cycle Hack Nederlandstalig: idee 2

Waarom

Tilburg kiest voor de fiets

Fiets 2.0

We hebben in Tilburg al TOF route (1.0) en 1.5 is voor de
auto met CityRing. Nu kiest Tilburg weer voor de fiets.

Hoe
Jarenlang is gewerkt aan het optimaliseren van het
fietsnetwerk in Tilburg. Dit moet meer worden
uitgedragen. In fiets 2.0 gaat het hem om de marketing.
Fietsen moet zo interessant worden dat je vanuit alle
windrichtingen de fiets wilt pakken.

Wat
Marketing van de fiets.
Mensen die gaan voor de fiets
Realiseren van een CityRing voor de fiets
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Leren fietsen en voor iedereen een fiets

Wij(k)fietsen

Cycle Hack Nederlandstalig: idee 3

Waarom
Niet iedereen in Nederland kan fietsen. Ook beschikt niet
iedereen over een goede fiets.

Hoe
Elke wijk krijgt een wijkfietscentrum. In dit centrum
worden de volgende dingen aangeboden:
reparatiecentrum, verkeerstuin voor fietslessen (flexibel
door fietsaanhanger), aanbieden van bakfietsen,
leenfietsen en centrum voor ICT toepassingen (app’s,
virtual reality).

Wat
In iedere wijk komt een wijkfietscentrum, net zoals een
gezondheidscentrum.
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Cycle Hack Nederlandstalig: idee 4

Het centrum beleven met de fiets

VVV-fietsen

Waarom
Meer Tilburgers laten fietsen en de fiets draagt bij aan een
beter beleefbaar centrum.

Hoe
VVV verhuist aar de Willem II-passage. Ze krijgen de
beschikking over eigen fietsen voor de verhuur. VVV biedt
in samenwerking met ondernemers arrangementen voor
fietsen aan: bierfietstocht, natuurtocht, fietstocht naar de
Efteling.

Wat
Het VVV biedt verschillende fiets arrangementen aan om
het centrum beleefbaar te maken met de fiets. Ook krijgt
de VVV de mogelijkheid om fietsen te verhuren.
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Voorkomen van glas op fietspaden

Glasvrije fietspaden

Cycle Hack Engelstalig: idee 1

Waarom
Vaak ligt er glas op fietspaden wat lekke banden tot gevolg
heeft. Dit moet voorkomen worden.

Hoe
Via een app kunnen Tilburgers glas op fietspaden melden.
De gemeente kan dit dan opruimen.
Een bewustwordingscampagne moet duidelijk maken dat
het kapot gooien van glas op fietspaden veel hinder
veroorzaakt. Het moet not-dpne worden om glas op
fietspaden kapot te gooien.

Wat
De kracht van social media en korte filmpjes gebruiken.
Samen met wijken bekijken of mensen fietspaden willen
schoonhouden.
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Waarom

Hergebruik van kinderfietsen

Doorgeeffiets voor kinderen

Cycle Hack Engelstalig: idee 2

Niet alle Tiburgse kinderen bezitten een goede fiets. Veel
gezinnen hebben ongebruikte kinderfietsen in de garage
staan. Door deze fietsen door te geven aan gezinnen kan
ieder kind over een fiets beschikken.

Hoe
Via een systeem kunnen mensen ongebruikte
kinderfietsen aanbieden. Hierbij moet de aandacht
worden gevestigd op garageverkopen, lokale sponsoren,
campagnes om fietsen te verzamelen, social media
campagne en voor kinderen een doneer-je-fiets-challenge.

Wat
Tilburgers moeten bewust worden gemaakt dat
ongebruikte kinderfietsen doorgegeven kunnen worden
aan andere gezinnen.
Een organisatie is verantwoordelijk voor het organiseren
en onderhouden van het systeem.
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Cycle Hack Engelstalig: idee 3
Waarom

Fietsroutes voor iedereen

Tilburg fietsroutes 2.0

De VVV biedt in en rond Tilburg mooie fietsroutes aan. Door
mensen te interesseren voor deze routes kunnen zij in hun
vrije tijd meer fietsen.

Hoe
De bestaande routes moeten aantrekkelijker gemaakt
worden voor nieuwe doelgroepen, bijvoorbeeld voor
jongeren die de stad bezoeken.

Wat
Kunstvoorstelling met fietsen, aanbieden van routes op het
station, bewegwijzering, WIFI op de fietsroutes,
ontwikkeling van augmented Reality App, gamification,
adverteren in hotel/hostels en via City Marketing, gebruik
van OV-fiets data, samenwerking met verhuurbedrijven,
interessante locaties op de fietskaarten toevoegen,
fotoprijsvraag.
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Cycle Hack: 50 fietsen
Piecobello Lease BV stelt gedurende 1 week 50 fietsen met
elektrische sloten ter beschikking aan het idee dat fietsen
nodig heeft om als pilot getest te worden.

Het idee is om deze fietsen als pilot 1 week in januari op de
Universiteit te plaatsen, zodat de nieuwe lichting
buitenlandse studenten die in die periode aankomt deze
tijdelijk kan gebruiken. Ze hebben dan meer tijd om zelf op
zoek te gaan naar een fiets met een voor studenten
voldoende prijs / kwaliteit verhouding.

Vervolg
•

De aangeboden 50 fietsen met elektronisch slot worden begin 2017 in
een pilot uitgeprobeerd.

•

In de mobiliteitsaanpak (www.tilburg.nl/mobiliteit2040) wordt extra
aandacht gegeven aan het stimuleren van fietsen in Tilburg. De
manier waarop dat gedaan zal worden, wordt in 2017 uitgewerkt. De
ideeën vanuit de Cycle Hack worden meegenomen bij deze
uitwerking.

•

In 2017 organiseert de gemeente een nieuwe hack op het gebied van
mobiliteit. We kijken of we dan kunnen voort borduren op de
resultaten van dit jaar.

•

In 2017 organiseert de gemeente samen met de provincie het
Nationaal Fietscongres.

De Tilburgse Cycle Hack 2016 is een initiatief van:
• Gemeente Tilburg: Koen van Waes /
https://www.tilburg.nl/actueel/mobiliteitsaanpak-tilburg-samen-op-weg-naar2040/
• Adviesbureau Mobycon: Angela van der Kloof en Lars Matthijssen /
www.mobycon.nl
In samenwerking met:
• European Social Innovation Week: www.esiw.nl
• Tilburg Fietst: www.tilburgfietst.nl
Contactpersoon: Angela van der Kloof - a.vanderkloof@mobycon.nl

