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Amsterdam ontvangt 18 Europese
Fietsburgemeesters en opent stedelijke fiets
architectuurtentoonstelling voor publiek in
Stopera

Januari 2020
De tweede internationale 'Bicycle Architecture Biennale' (BAB), een tentoonstelling van
opvallende en vooruitstrevende fiets architectuur, een initiatief dat over de hele wereld reist van
Amsterdamse social enterprise BYCS - komt weer naar de Amsterdam en wordt op 6 februari
as. geopend in de Stopera.

BYCS en partners organiseren de tentoonstelling om te vieren dat er wereldwijd meer dan 100
fietsburgemeesters en junior fietsburgemeesters actief zijn en maakt de BAB onderdeel van de
'European Bicycle Mayor Summit’, met 18 Europese Fietsburgemeesters uit onder meer Parijs,
Madrid, Istanbul, Den Haag en Amsterdam openen Katelijne Boerma en Junior
Fietsburgemeester Armin Taheri deze unieke expositie, die van 6 februari tot en met 5 maart
voor iedereen te zien is in de Lichtstraat van de Stopera. Daarna gaat de BAB vanaf 23 maart
voor een week naar de Kunstkerk op de Zuidas.
Te zien in deze tentoonstelling, gecureerd door het Amsterdamse NEXT Architects, bekend van
de Utrechtse Dafne Schippersbrug, zijn 19 ontwerpen van verschillende ontwerpers, uit 9
verschillende landen, waaronder 4 projecten uit Nederland (Delft, Den Haag, Purmerend en
Utrecht). De drie overkoepelende thema’s - Routes, Connections en Destinations - laten binnen
de tentoonstelling de verschillende manieren zien waarop de fiets mensen en plekken positief
verandert. De BAB is een vooraanstaande tentoonstelling van vernieuwende architectonische
fiets ontwerpen. De tentoonstelling heeft als doel om aan te tonen hoe fiets architectuur verder
gaat dan alleen het functionele ontwerp, en dat het bijdraagt aan een gezondere levensstijl, een
beter klimaat en een duurzame economie.
Lee Feldman, co-founder van BYCS: "Amsterdam heeft ons geleerd dat we steden beter kunnen
maken door de fiets in te zetten. Fietsen ondersteunt een verandering in ons denken, waardoor
veel aspecten van ons leven verbeteren: van lichamelijke en geestelijke gezondheid tot een
schonere lucht en gezinsvriendelijke buurten. De fiets is een middel waarmee we ons leven
letterlijk kunnen transformeren. Architecten, urban planners, ontwerpers, futuristen,
creatieven en zoveel anderen hebben allemaal goede ideeën over hoe de gebouwde omgeving
invloed heeft op het stimuleren van fietsen in de stad. Door dat te vieren en te laten zien hopen
we te inspireren en de ontwikkeling van ideeën voor de toekomst te stimuleren.”

Online:
Meer weten over de BAB? Zie dit artikel: https://www.theguardian.com/cities/bikeblog/gallery/2019/jun/17/build-it-and-they-will-bike-the-second-bicycle-architecturebiennale-in-pictures
Er zijn nog beperkt plaatsen beschikbaar voor de opening, zie:
https://www.eventbrite.com/e/opening-bicycle-architecture-biennale-tickets-90623957697

Bijlagen:
Foto: BAB in CIRCL tijdens We Make the City 2019 (BYCS)
Foto: Fietsburgemeester van Amsterdam, Katelijne Boerma (BYCS)

Over BYCS:
BYCS is een sociale onderneming uit Amsterdam die erin gelooft dat fietsen steden
transformeren, en steden de wereld. Hun missie is 50by30: 50% van alle stedelijke ritten op de
fiets in 2030. Daar zijn de beste ideeën en meest vastberaden actie voor nodig. BYCS wordt
gedreven door het idee dat het zal leiden tot een verbetering in gezondheid, geluk en welvaart
voor iedereen. "We werken aan 50by30 door baanbrekende ideeën rondom fietsen te initiëren,
te testen en op schaal te brengen. Bij alles wat we doen vragen we ons af: “waar kan de fiets ons
brengen?” www.bycs.org

OVER BYCS

BYCS sees a world where 50% of all city trips are by bicycle by 2030. We call this global vision 50by30. This
ambitious goal demands the brightest ideas and the most determined action. We believe it will lead to
fundamentally healthier, happier and more prosperous cities.

BYCS acts as a catalyst for breakthrough solutions around cycling. We create and accelerate ideas, and we kick
start collaborations. We're pursuing our bold 50by30 goal by launching innovative programs that can scale and
engage people globally.
To realise 50by30, we work with others who share our vision. If you'd like to contribute to one of our programs or
have a suggestion for a way we could collaborate, we'd love to hear from you.
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