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Stichting 365 Dagen Fietsen in 
Overijssel maakt zich sterk voor 
een vitale provincie door de fiets als 
verbindende schakel centraal te stellen. 
Daartoe treedt de stichting op als 
aanjager, verbinder en regisseur van 
fietsinitiatieven en -beleid. Dat er in 
Overijssel veel gebeurt op fietsgebied, 
maakt een snelle Google-search meteen 
duidelijk: wie de zoektermen ‘fietsen’ 
en ‘Overijssel’ intypt, komt op 10.100.000 
resultaten! Samen met Drenthe en 
Gelderland mag Overijssel zich dan ook 
met recht een fietsprovincie noemen. 

Om meer zicht te krijgen op Overijssel 
als fietsprovincie en het onderliggende 
netwerk, heeft 365 Dagen Fietsen 
behoefte aan een inventarisatie van 
bedrijven en projecten die zich op 
de fiets richten. Omdat het uiteraard 
onmogelijk is uitputtend te zijn, is het 
de bedoeling om te komen tot een top 
100: een beperkte lijst van fietsbedrijven 
en -projecten die er op de een of andere 
manier uitspringen en de provincie 
smoel geven. Anders gezegd: deze 
‘fietsparels’ moeten duidelijk maken dat 
Overijssel écht werk maakt van fietsen.
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Hoe kwam de lijst tot stand?
Hoe kom je bijzondere fietsbedrijven en -projecten in  
Overijssel op het spoor? Eén ding is zeker: je vindt ze niet  
in de gebruikelijke statistieken en deels verouderde classi-
ficaties, zoals KvK-data of SBI-codes van het CBS. In derge-
lijke indelingen kan een organisatie of initiatief maar één 
code hebben, terwijl de realiteit vaak een stuk genuanceer-
der is. Zo blijft een firma die bijvoorbeeld groot geworden is 
in de metaalindustrie, maar nu vooral onderdelen voor de 
fietsindustrie maakt, in de statistieken een metaalbedrijf. 
Verder geldt dat er altijd subjectieve factoren meespelen bij 
de bepaling van wat bijzonder is. Want wat de één opmerke-
lijk vindt, vindt een ander redelijk normaal. De lijst die hier 
wordt gepresenteerd is dan ook per definitie selectief en 
niet meer dan een ‘educated guess’. 

Bij onze zoektocht naar bijzondere fietsbedrijven en  
-projecten in Overijssel hebben we ons onder meer laten 
leiden door artikelen in de media (o.a. Twentsche Courant 
Tubantia, Stentor, RTV Oost, fietstijdschriften zoals Fiets 
en nieuwsberichten van brancheorganisaties en clubs van 
fietsliefhebbers). Daarnaast hebben we de ledenlijsten van 
lokale en regionale ondernemersverenigingen in de deel-
regio’s van Overijssel doorgenomen. Maar de belangrijkste 
bron was Google Maps, waarmee gemeenten nauwkeurig 
gescand konden worden. Op basis van de groslijst die zo 
ontstond zijn de websites van alle geïnventariseerde bedrij-
ven en projecten geraadpleegd en is de lijst teruggebracht 
tot 100 fietsparels. Bij de selectie hebben we ons laten leiden 
door de volgende vier criteria: 



1. Brede blik op de fietsbranche. 
Strikt genomen gaat het bij de fietsindustrie alleen om 
producenten van fietsen en fietsonderdelen. Dat zou echter 
een beperkte en wat saaie lijst opleveren, zelfs voor Overijs-
sel. Daarom hanteren we een brede blik op de fietsbranche: 
naast het fietsgerelateerde industriële MKB – waartoe we 
ook producenten van voeding voor wielrenners e.d. rekenen 
– vinden we bijvoorbeeld eenmanszaken die zich richten op 
specifieke fietsdiensten (bijv. organisatoren van fietsreizen) 
relevant. Wel laten we rijwielhandels grotendeels buiten 
beschouwing – zie daarvoor het punt hieronder.

2. Onderscheidende activiteiten  
Het bedrijf of project richt zich op iets opvallends en 
verschilt daarmee van branchegenoten. Deze ‘points of 
difference’ kunnen voortvloeien uit de geleverde producten 
of diensten, innovatiekracht, vakmanschap of maatschap-
pelijke functie. Awards, media-aandacht, reviews en andere 
blijken van erkenning zijn een indicatie. ‘Gewone’ rijwiel-
handels nemen we niet op, maar wel fietsenzaken die iets 
extra’s bieden, zoals specials, bepaalde services (bijv. een 
wielercafé) of experience center.

3. Verbondenheid met de regio 
Multinationals zijn ‘footloose’ en kunnen overal zitten.  
Wij vinden het echter belangrijk dat de fietsparels een band 
hebben met hun omgeving. Bij de meeste familiebedrijven 
in Overijssels fietsenbranche is die regionale verbonden-
heid vanzelfsprekend. Wil een multinational in de lijst wor-
den opgenomen, dan moet ze ook enigszins geworteld zijn 
in Overijssel, bijvoorbeeld omdat ze er al jaren actief is.

4. Geografische spreiding  
Overijssel bestaat uit meerdere deelregio’s. Ze verschillen 
niet alleen qua inwoneraantal (zo woont ruimt van de helft 
van de Overijsselaars in Twente), maar ook qua landschap 
en sociaaleconomische structuur. Om te voorkomen dat het 
zwaartepunt op één of meerdere gebieden komt te liggen, 
hebben we de regio-indeling van MarketingOost als uit-
gangspunt genomen: Twente, Salland, IJsseldelta, Vechtdal 
en Weerribben-Wieden.
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Geen ranglijst,  
maar een overzicht!
In de rest van deze notitie passeren de geselecteerde 
fietsparels per Overijsselse deelregio de revue. We hanteren 
daarbij een vast stramien. Om te beginnen wordt elke regio 
op fietsgebied kort getypeerd aan de hand van onze obser-
vaties. Daarna volgt de lijst met bedrijven en projecten die 
wat ons betreft de kwalificatie ‘bijzonder’ verdienen. Bij elke 
fietsparel worden de naam, locatie, kernactiviteit en rele-

vante websites vermeld. Nogmaals: de lijst noch objectief, 
noch volledig. Maar vanaf het begin van de exercitie was 
dat ook niet de bedoeling. Laat de lijst – die geen ranglijst 
is, maar een overzicht! – een aanmoediging zijn om verder 
te zoeken naar bijzondere fietsbedrijven en -projecten in 
Overijssel!



Naam Activiteit Website

Apollo Vredestein 
Enschede

Produceert fietsbanden (naast ‘gewone’ 
banden ook specials, zoals ‘duurzame’ 
banden van paardenbloemen)

https://www.vredestein.nl/bicycle/
tyre-finder/ en https://www.deonder-
nemer.nl/personeel/leiderschap/apol-
lo-vredestein-fietsbanden-paarden-
bloemen~290907

Indes 
Enschede

Ontwikkelt design, vooral voor mensen 
met beperking, zoals slimme fietsver-
lichting (Cruiser)

https://www.idcenter.nl/leden/in-
des/ en http://www.karinbroer.nl/
uncategorized/slimme-fietsverlich-
ting-in-het-cruiser-project/

Dynteq
Enschede

Ontwerpt innovatieve producten (bijv. 
hightech transportfiets voor PostNL)

https://www.technologybase.nl/
nieuws/35/high-tech-transport-
fiets-dynteq/ en https://www.dynteq.nl/

ReCycleWell
Enschede

Ontwikkelt duurzame en veilige 
oplaadsystemen voor e-bikes (startup 
van UT-student)

https://twente.com/global-goals/7-af-
fordable-and-clean-energy/twents-ta-
lent-ontwikkelt-duurzaam-oplaadsys-
teem-voor-e-bikes

Voeding-conditie

Enschede

Geeft o.l.v. Titia van der Stelt voedings-
advies aan topsporters, o.a. profrenners 
als Tom Dumoulin, en begeleidt ze 
tijdens World Tour-wedstrijden

https://www.voedingconditie.nl/ en 
https://www.iamafoodie.nl/author/ti-
tia-van-der-stelt

Keypoint Consultancy
Enschede

Adviseert op het vlak van mobiliteit, 
technologie en data met veel aandacht 
voor fietsen

https://www.keypoint.eu/over-key-
point/fiets

Eigen-Wijze Reizen
Enschede

Organiseert fietsvakanties, zowel bin-
nen als buiten Europa, gespecialiseerd 
in verre landen (o.m. Laos, China en de 
VS)

https://www.fietsvakanties.net/ei-
gen-wijze-reizen/

De Versnelling
Enschede

Repareert en onderhoudt fietsen, bij-
zonder is dat dit gebeurt door jongeren 
met een licht verstandelijke beperking

https://www.deversnelling.nl/

observaties bij fietsregio Twente

 Binnen Overijssel vinden we in Twente 
de meeste fietsparels, wat gezien de relatief 
grote bevolkingsomvang en de aanwezigheid 
van drie grote steden niet verwonderlijk is.

 Twente valt vooral op door productie en 
assemblage in de fietsindustrie (Sensa, Huka, 
Vyber, Steggink Metaal) en gerelateerde be-
drijvigheid (bijv. olie, kleding en stallingen).
 

 Het innovatieve karakter van Twente zien 
we ook terug op fietsgebied; denk aan design, 
uitvindingen of onderdelen waar zelfs we-
reldkampioenen voor naar de regio komen.

 Opmerkelijk is het relatief grote aantal 
fietsparels ‘met een missie’, zoals de pro-
ductie van aangepaste fietsen of het bieden 
van mogelijkheden voor mensen met een 
beperking.

 Interessant: enkele bedrijven komen voort 
of zijn verbonden aan oud-wielrenners die 
hun kennis en ervaring inzetten om indivi-
duen, groepen of bedrijven te trainen.

 In lijn met de indeling van MarketingOost 
vallen de gemeenten Rijssen-Holten en  
Hellendoorn in de tabel hieronder buiten 
Twente – ze komen aan bod bij Salland.
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Wielerstudio
Enschede

Bouwt, repareert en onderhoudt race-
fietsen, gravel- en mountainbikes met 
nadruk op vakmanschap en beleving 
(Spinnerij Oosterveld)

https://www.bicycling.com/nl/maga-
zine/a28127414/bicycling-club-wieler-
studio-enschede/

Ik fiets Enschede

Enschede

Maakt samen met mensen (bijv. 
hoogbejaarden) fietstochten op een 
elektrische duofiets door Enschede en 
omgeving

https://ikfietsenschede.nl/

Kleinsman Custom Clothing

Hengelo

Levert gepersonaliseerde fietskleding 
voor bedrijven, clubs en fietsgroepen 
(Rob Kleinsman is oud-wielrenner)

https://www.kleinsmancc.nl/

Gooiker Step Trading

Hengelo

Levert sportsteppen (o.m. de Kickbike, 
sinds 1995 de eerste en originele vol-
wassenstep), bovenregionaal actief

http://www.steptrading.nl/ en http://
www.kickbike.nl/

RevPro-ducten

Hengelo

Levert mobiliteits- en revalidatiepro-
ducten, waaronder eigen handbikes en 
aankoppelfietsen

https://www.rev.nl/handbikes/

De Zadelexperts

Hengelo

Doet aan zadeldrukmeting en bikefit-
ting, m.a.w. adviseert over hoe pijnvrij 
te fietsen (eerste vestiging in Neder-
land)

https://www.dezadelexperts.nl/ 
en https://indebuurt.nl/hengelo/
nieuws/nieuw-in/nieuwe-winkel-in-
wemenstraat-en-wij-gingen-er-op-be-
zoek~84381/

GLORIE BikeLab

Hengelo

Adviseert over fietshouding- en bewe-
gingsanalyse, houdt lezingen en levert 
aanvullende producten en diensten

https://www.gloriebikelab.nl/

Lease Je Fit
Hengelo

Leaset elektrische fietsen voor zakelij-
ke en particuliere markt (o.a. partner 
Thuisbezorgd.nl)

https://leasejefit.nl/

Centroide
Hengelo

Adviseert op het gebied van routere-
creatie (o.m. brein achter fietsroutenet-
werken binnen en buiten Overijssel)

http://centroide.nl/ en https://www.
destentor.nl/veluwe/lekker-door-
jakkeren-zonder-brokken-op-nieu-
we-veluwse-route-voor-kromme-stu-
ren~ac457099/

Spoorfietsen
Hengelo

Biedt op voormalig spoortracé uitjes 
aan op het gebied van ‘spoorfietsen’, 
werkt o.m. met vrijwilligers

https://www.visittwente.nl/wat-te-
doen/actief/24869-Spoorfietsen/ en 
https://railpleasure.nl/spoorfietsen/

Huka
Oldenzaal

Ontwerpt en produceert aangepaste 
fietsen op maat, o.m. driewielers

https://www.huka.nl en https://www.
tubantia.nl/enschede/made-in-twen-
te-huka-maakt-het-makkelijk-als-ge-
woon-fietsen-moeilijk-is~a8104429

Cannondale Europe
Oldenzaal

Assembleert fietsen van Cannondale 
(racefietsen, MTB’s en e-bikes) en GT, 
Sugoi en Fabric (Cycling Sports Group)

https://www.cannondale.com/nl-nl en 
https://www.fiets.nl/2015/11/04/cann-
ondale-oldenzaal/

Uebler Benelux
Oldenzaal

Levert vanuit distributiecentrum voor 
de Benelux hoogwaardige fietsendra-
gers, fabriek Uebler staat in Forchheim 
(Duitsland)

https://www.uebler.nl/

Steggink Metaal 
Oldenzaal

Maakt onderdelen voor verschillende 
soorten fietsen, o.m. bak- en driewiel-
fietsen

http://www.stegginkmetaal.nl/nl/
fiets-industrie.html
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Onderweegs in Italië 
Oldenzaal

Organiseert fietsvakanties door heel 
Italië (specialist) en sinds kort – door 
de coronacrisis – ook door Oost-Neder-
land

https://onderweegsinitalie.nl/wie-
zijn-wij/ en https://www.tubantia.nl/
oldenzaal/een-jaar-verder-en-het-
oldenzaalse-onderweegs-kan-nog-
steeds-niet-fietsen-in-italie-een-deja-
vugevoel~a49bc04b

Intersens Bikes & Parts 
Almelo

Produceert Sensa Bikes, betaalbare 
sportieve fietsen ‘Hand Built in Hol-
land’ (familiebedrijf)

https://www.sensabikes.com/ en 
https://www.tweewieler.nl/winkel/
artikel/2018/12/intersens-mooie-fiets-
voor-een-mooie-prijs-10136877

Kroon Oil 
Almelo

Levert smeermiddelen, reinigingspro-
ducten en ontvetters, o.m. voor fietsen

https://www.kroon-oil.com/nl/speciali-
saties/tweewielers/

Roll On Bikes
Haaksbergen

Verkoopt en onderhoudt racefietsen en 
MTB’s, bijzonder is het feit dat de eige-
naar een lichamelijke beperking heeft

https://www.rollonbikes.nl/

Verenfabriek De Spiraal 
Haaksbergen

Producent van veren en draadproduc-
ten, o.m. voor de fietsindustrie (denk 
aan zadels)

https://despiraal.nl/markten/fietsin-
dustrie/ 

PUKY 
Losser

Vertegenwoordigt het Duitse kinder-
fietsjesmerk Puky in Nederland (Han-
delsonder-neming Goldschmidt)

https://www.tweewieler.nl/winkel/
nieuws/2019/08/puky-zet-in-op-kwali-
teit-10139262 en https://www.puky.de/
nl/ueberuns

B&T Bikestore 
Losser

Levert sportieve fietskleding en acces-
soires, offline en vanuit enorm grote 
webshop (o.m. megadealer van merk 
Castelli)

https://www.bikeandtravel.nl/epa-
ges/62353894.sf/nl_NL/?ObjectPath=/
Shops/62353894/Categories

Falco  
Vriezenveen

Produceert fietsenrekken en andere 
fietsparkeeroplossingen (denk aan 
fietskluizen) voor binnen- en buiten-
landse markt

https://www.falco.nl/producten/fiets-
parkeren/

Cycling Studio Twente
Vriezenveen

Biedt trainingen aan op het gebied 
van spinning, mag zich als enige in 
de regio officieel Spinning® Centrum 
noemen

https://www.cyclingstudiotwente.nl/

Vyber Cycles
Wierden

Fabriceert connected e-bikes, o.m. 
bekend vanwege de innovatie van de 
Bike Track-app (‘fiets-terugvind-ser-
vice’)

https://www.vyber.com/

EBikeOnline 
Delden

Bouwt ‘normale’ fietsen om tot e-bikes, 
levert ombouwsets en verleent service 
op dit gebied

https://www.ebikeonline.nl/nl/index.
php?show=artikelen&id=5&taal=nl en 
https://www.tubantia.nl/hengelo-e-o/
fiets-omgebouwd-tot-ebike~abc71125/

ADE Actief door Europa 
Markelo

Biedt al meer dan 40 jaar individuele 
fietsvakanties aan door heel Europa

https://www.ade.nl/fietsvakantie

Beldpoint 
Borne

Produceert fietsen voor kinderen met 
een beperking (bijv. Threely en Bobo 
Bike)

https://www.beldpoint.nl/

Velomobiel Service “Twente” 
Lattrop-Breklenkamp

Verkoopt, onderhoudt en repareert lig-
fietsen, bijnaam is ‘Peter Ovaal’ (eige-
naar Peter de Rond is gespecialiseerd 
in Rotor Ovale Tandwielbladen)

https://velomobielservice.nl/over-ons/

A. Dugast 
Deurningen

Maakt innovatieve fietsbanden met 
de hand en op maat (o.m. voor wereld-
kampioenen MTB-, veld- en baanrij-
den)

https://www.a-dugast.com/ en https://
www.tubantia.nl/dinkelland/deurn-
ingse-fietsbandenspecialist-kan-groei-
en-in-italiaanse-handen~aa2f9125
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Hennie Kuiper Wielermuseum
Denekamp

Laat bezoeker kennismaken met wie-
lercarrière van Hennie Kuiper en zet 
zich in voor het promoten van de wie-
lersport (bijv. fietsroutes en exposities)

https://www.henniekuiperwielermu-
seum.nl/ en https://www.tubantia.nl/
oldenzaal-e-o/hennie-kuiper-bij-de-
avondetappe-gast-in-zijn-eigen-muse-
um-wielrennen-is-een-metafoor-voor-
alles~a24922b6

BikeChallenge 
Rossum

Organiseert o.l.v. oud-wielrenner Maar-
ten Nijland compleet verzorgde wieler- 
en MTB-clinics, vooral in Twente en 
met ‘vitaliteit’ als leidraad

https://www.bikechallenge.nl/

Fietshotel Villavélo
Ootmarsum

Levert als ‘s lands eerste fietshotel gas-
ten naast logies ‘fietsfaciliteiten’ (bijv. 
eigen wielercafé en voedingsadvies)

http://villavelo.nl/ en https://www.
tubantia.nl/dinkelland/wielerho-
tel-ootmarsum-met-pasen-in-ge-
bruik~a1198bb1/

Actief Twente 
Beuningen

Verhuurt allerlei soorten fietsen (1000 
in totaal, bijv. e-bikes, bakfietsen, tan-
dems en loopfietsen) t.b.v. outdoor-ui-
tjes in omgeving

https://www.actieftwente.nl/ en https://
www.deondernemer.nl/regio/ac-
tief-twente-bedrijfs-uitjes~2255545

Fietssnelweg 35 (F35)  
Twente

Stimuleert fietsen door unieke infra-
structuur: breed en snel fietspad met 
weinig kruisingen (in 2019 door ANBW 
als beste fietsverbinding uitgeroepen)

https://www.fietssnelwegf35.
nl/over-het-project/ en https://
www.tubantia.nl/borne/alme-
lo-trekt-f35-door-het-wach-
ten-is-nu-op-traject-borne-br~af5ec-
c3a/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.
google.com%2F
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Naam Activiteit Website

OFC Immer Weiter
Deventer

Profileert zich als fietsambas-sadeur-
snetwerk Overijssel en het Oosten als 
de bakermat van het fietsen

http://www.immerweiter.nl/

Team DSM  
Deventer

Profileert zich als (voormalig) hoofd-
kwartier van wielerploeg Team Sun-
web (nu is DSM naamgever en hoofd-
sponsor)

https://www.team-dsm.com/

Stichting MTB Salland 
Deventer

Zorgt met inzet van vrijwilligers voor 
groei, uitbreiding en onderhoud van 
MTB-netwerk rond Deventer 

https://www.mountainbikenetwerk-
deventer.nl/stichting-mtb-salland/ 
en https://www.velozine.nl/highlight/
routenetwerk-salland-deventer-moun-
tainbikeroutes/

Fietsplezier aan huis 
Deventer

Repareert en onderhoudt fietsen bij de 
klant thuis (‘mobiele fietsenmaker’), 
eigenaar Maarten Jansen is daarnaast 
fietskoerier

https://fietsplezieraanhuis.nl/ en  
https://fietskoerierdeventer.nl/

HanzeTour Rondreizen 
Deventer

Organiseert meerdaagse rondreizen 
per fiets vol natuur en cultuur door 
Gelderland & Overijssel

https://hanzetour.com/

FietStoer Deventer 
Deventer

Organiseert sightseeingtours in De-
venter per fiets, hoge waardering op 
Tripadvisor

https://www.fietstoerdeventer.nl/ en 
https://www.tripadvisor.nl/ShowUser-
Reviews-g188604-d21192901-r76891281
4-FietStoer_Deventer-Deventer_Over-
ijssel_Province.html

Urban Iki by OGK 
Nijverdal

Levert kinderfietszitjes en fietsacces-
soires (bijv. helmen), prijswinnende 
combi van Japans bedrijf OGK en 
Dutch Design

https://www.urbaniki.com/over-ons/ 
en https://www.destentor.nl/regge-
streek/dit-twentse-fietszitje-verovert-
de-wereld-en-nijverdal-krijgt-een-gou-
den-gebouw~a5c52ab1

Eurol 
Nijverdal

Produceert smeermiddelen en tech-
nische vloeistoffen, o.m. voor de fiets 
(wereldwijd actief)

https://eurol.com/producten/eurol-bi-
cycle-oil/

ASKIM Fietsen 
Nijverdal

Bouwt fietsen op maat, met name voor 
coureurs en met veel aandacht voor 
wielen (RUBE Handelsonderneming)

http://www.askim-fietsen.nl/index.php

opmerkingen bij fietsregio Salland

 Onder de regio Salland vallen volgens de 
indeling van MarketingOost ook de gemeen-
ten Rijssen-Holten en Hellendoorn, al wor-
den beide gewoonlijk tot Twente gerekend.

 Met Immer Weiter en Burgers – destijds ’s 
lands eerste rijwielfabriek, nu zit Burgers in 
Drachten – is Deventer Overijssels fietspio-
nier, maar nu valt de stad op qua ‘fietsdien-
sten’.

  In het deel van Salland dat aan Twente 
grenst (Nijverdal, Holten) zien we enerzijds 
nog wat fietsindustrie en anderzijds recrea-
tieve en sportieve bedrijvigheid rond de fiets/
MTB.

 In het hart van Salland – veelgebruikte 
koosnaam van de gemeente Raalte – ligt 
Heeten, dat met fietsfabriek Nijland Cycling 
echt een parel binnen de dorpsgrenzen heeft.
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Herman Beleef Fietsen 
Nijverdal

Laat bezoeker in SCOTT Experience 
Center SCOTT-fietsen uitproberen, 
zaak heeft daarnaast eigen kledinglijn 
(Herman by Craft)

https://hermanbeleeffietsen.nl/

VOF de Kwartier-makers 
Holten

Produceert fietsenstallingen en fiets-
overkappingen (‘Kwartier’) in diverse 
soorten en maten 

https://www.fietsen-stalling.com/

Jan Stam Fietsverhuur 
Holten

Verhuurt allerlei soorten fietsen en 
levert fietsen aan bedrijven door heel 
Nederland, landelijk bekend familie-
bedrijf

https://janstamfiets.nl/ en https://www.
tubantia.nl/rijssen-holten/einde-van-
een-tijdperk-jan-stam-uit-holten-
stopt-met-het-verhuren-van-fietsen-
maar-zijn-zoon-niet~ac675020

Smakelijk fietsen 
Holten

Verzorgt complete dagjes uit per fiets 
in Overijssel (hap-en-trap-arrange-
menten)

https://smakelijkfietsen.nl/over-sma-
kelijk-fietsen/

BikePark Salland-Twente 
Holten

Biedt MTB-ers – jong en oud, beginners 
en gevorderden – op speciaal aange-
legde locatie tal van uitdagingen, park 
wordt gerund door vrijwilligers

https://bikeparksallandtwenteteholten.
nl/ en https://www.trail-addicts.com/
bike-park-holten/

THOR Carbon Bike Tuning 
Bathmen

Maakt carboninnovatie toegankelijk 
voor alle fietsliefhebbers, o.m. door 
leveren van carbon-onderdelen

https://www.thorcarbon.eu/

Duofietsen 
Bathmen

Zet zich in om ‘duofietsen’ in Deven-
ter te promoten en bemiddelt tussen 
vraag/aanbod

https://duofietsendeventer.nl/

WR Bikes 
Haarle

Levert als enige KTM Orange Store van 
Nederland fietsen van het merk KTM, 
zaak heeft diverse prijzen gewonnen

https://www.wrbikes.nl/over-ons/

SportGeluk HQ 
Hellendoorn

Verzorgt o.l.v. oud-wielrenner Rob 
Harmeling events en trainingen om 
fietsen/sporten en gezond leven te 
promoten

https://www.sportgeluk.nl/over-ons/

Léon van Bon Photo-graphy 
Raalte

Fotografeert als oud-beroeps-renner 
wielerwedstrijden (o.m. Tour de France 
en klassiekers) en publiceert daarover 
in Fiets en andere wielerbladen

http://leonvanbonphotography.com/ 
en https://www.werkaandemuur.nl/nl/
beeldmaker/Leon-van-Bon/20261

Nijland Cycling 
Heeten

Ontwikkelt en produceert bakfietsen, 
fietsen voor de revalidatiebranche en 
speciale stadsfietsen (bijv. lage instap)

https://www.nijland.com/ en https://
www.tweewieler.nl/elektrische-fietsen/
artikel/2021/01/e-cargomarkt-wordt-
booming-nijland-cycling-scoort-grote-
order-voor-postnl-10144301

Bed en Bike 
Broekland

Helpt consument individuele fietsva-
kantie te plannen met fietsvriendelijke 
accommodaties

https://www.bedenbike.nl/

Tulip Cycling 
Wijhe

Organiseert fietsvakanties in Neder-
land voor buitenlandse toeristen (zo-
wel pakketreizen als reizen op maat)

https://www.tulipcycling.com/
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Naam Activiteit Website

Kruitbosch 
Zwolle

Levert diverse fietsmerken (o.m. Corti-
na en Alpina) en adviseert als retail-
partner fietsenzaken bij winkelinrich-
ting, assortiment en online verkoop

https://www.kruitbosch.nl/nl/
over-kruitbosch en https://www.cortin-
afietsen.nl/

Cycloon Post  
Zwolle

Bezorgt post en pakketten door heel 
Nederland per fiets onder het motto 
‘snel, duurzaam en sociaal’, landelijk 
actief

https://cycloon.eu/ en https://www.
destentor.nl/zwolle/marieke-34-ver-
overt-nederland-met-haar-fietskoe-
riers-geef-me-de-grootste-problemen-
dan-kom-ik-tot-mn-recht~a25be7fc/

Deelfiets Nederland 
Zwolle

Verhuurt elektrische deelfietsen aan 
zakelijke en particuliere markt via 
deelplatform, loopt voorop in digitale 
technologie

https://www.deelfietsnederland.nl/ en 
https://www.deondernemer.nl/mobili-
teit/deelfiets-nederland-omgevingsda-
ta-meten-sensoren-deelfiets~2364190

Marijn de Vries 
Zwolle

Analyseert als voormalig profwielren-
ster de wielersport in de media (krant 
& tv), schreef het boek ‘Vrouw & Fiets’ 
en is fietsburgemeester van Zwolle

http://marijndevries.nl/ en https://
www.destentor.nl/zwolle/oud-prof-ma-
rijn-de-vries-is-twee-jaar-fietsburge-
meester-van-zwolle-fietsen-meer-dan-
alleen-mobiliteit~a4a0b98a/

Craft Sportswear 
Zwolle

Distribueert voor Nederland de sport-
kleding (o.m. voor fietsers) van het 
Zweedse merk Craft

https://www.craftsportswear.com/
global/

Enviolo Interna-tional Inc. 
Zwolle

Distribueert voor Europa fietstechno-
logie van Fallbrook International (o.m. 
continue versnellingsnaaf voor e-bi-
kes), ‘helpcentrum’ NuVinci Cycling

https://www.enviolo.com/nl/contact 
en https://www.linkmagazine.nl/
enviolo-verruilt-china-voor-fiets-
land-nederland-productie-e-bike-in-
terface-sneller-tegen-lagere-kos-
ten-en-minder-gedoe/

Fietsbanden.com 
Zwolle

Focust zich als enige bedrijf in Neder-
land en België alleen op onlineverkoop 
van fietsbanden, levert ook advies

https://www.fietsbanden.com/

Custom Cruisers 
Zwolle

Bouwt en verkoopt beach cruisers, 
choppers en lowriders en levert onder-
delen voor de ‘doe-het-zelf-bouwer’

https://customcruisers.nl/

DeRaes/De Mecha¬nie-ker 
Zwolle

Ontwerpt, bouwt en verkoopt exclu-
sieve racefietsen, cyclocrossers en 
gravelbikes, eigenaar Henk Zuidema 
was mecanicien bij profploegen

https://deraes.nl/ en https://www.bi-
cycling.com/nl/magazine/a27477546/
de-mechanieker-zwolle-bicy-
cling-club/

opmerkingen bij fietsregio ijsseldelta

 De IJsseldelta omvat volgens de regio-in-
deling van MarketingOost de gemeenten 
Zwolle (logistiek knooppunt, ook voor de 
fietsbranche!), Kampen en Zwartewaterland.

 De meeste fietsparels in de IJsseldelta 
zijn gevestigd in Zwolle; op fietsgebied is de 
Hanzestad van alle markten thuis, van speci-
als en accessoires tot ambacht en lifestyle.

 Met Cortina als z’n bekendste fietsmerk 
heeft Kruitbosch uit Zwolle op het gebied van 
stadsfietsen een kwart van de Nederlandse 
markt in handen (2020).

 Verrassend: Doublepress in Kampen is al 
ruim 30 jaar marktleider in fietsstickers en 
levert in die hoedanigheid aan talrijke fiets-
merken in binnen- en buitenland.
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Bergsma Vouwfietsen 
Zwolle

Verkoopt, verhuurt en repareert vouw-
fietsen, naar eigen zeggen de eerste 
‘vouwfietsenwinkel’ van Europa

https://indebuurt.nl/zwolle/bedrijvig-
heid/ondernemer-uitgelicht/zwols-
koppel-start-vouwfietsenwinkel-we-
zijn-de-eerste-in-europa~123501/

Kwakzalver Sports 
Zwolle

Levert onder eigen merk functionele 
cosmetische producten voor (wieler)
sport, zoals crèmes, gels en balsems

https://www.cyclingonline.nl/arti-
kel/17451_kwakzalver_levert_geen_
half_werk.html en https://www.kwak-
zalversports.com/

PlasticRoad 
Zwolle/Giethoorn

Laat fietsers rijden over eerste ‘plastic 
fietspad’ (gerecycled prefab kunststof), 
ontwikkeld door KWS, Wavin en Total

https://www.kws.nl/nl/producten/
detail/plasticroad en https://www.
deingenieur.nl/artikel/eerste-plastic-
road-in-gebruik

Easypath 
Zwolle

Legt duurzame, modulaire fietspaden 
aan (waaronder verwarmde fietspaden 
en met zonne-energie-elementen)

https://www.easypath.nl/ en https://
www.straatbeeld.nl/organisatie/easy-
path-nederland-bv

Fietsjoe 
Zwolle

Levert fietsdiensten (stadstours, rond-
ritten, pendeldiensten e.d.) in Zwolle 
per fietstaxi

https://www.fietsjoe.nl/

Haersterveer 
Zwolle

Zet als laatste trekpontje van ons land 
fietsers over de Vecht, van buurtschap 
Haerst richting Genne en Hasselt (vrij-
willigers)

https://agnietenberg.nl/haersterveer/ 
en https://www.destentor.nl/zwolle/
trekpontje-haersterveer-steekt-na-
een-jaar-corona-stilstand-de-vecht-in-
zwolle-weer-over-iedereen-staat-te-
popelen~adf88382/

Asian Way of Life 
Zwolle

Organiseert al meer dan 35 jaar indi-
viduele fietsreizen op verre bestem-
mingen buiten Europa, voornamelijk 
in Azië 

https://awol.nl/

FIDDER Cycling Evolution 
Zwolle

Focust op high-end racefietsen en 
importeert in dat kader diverse merken 
zoals Bastion, Baum en Sarto (maat-
werk), showroom in Kampen

https://www.bureaufidder.nl/ en https://
nieuwsfiets.nu/2019/12/11/fidder-re-
laxt-naar-masters-of-lxry/

Doublepress 
Kampen

Levert fietstransfers (stickers) aan alle 
bekende fietsenmerken en is daarin 
marktleider

http://www.doublepress.com/nl/pro-
ducten

Nentjes Wielersport 
IJsselmuiden

Koopt en verkoopt jong gebruikte race-
fietsen en mountainbikes, eigenaar 
John Nentjes was jeugdrenner

https://nentjeswielersport.nl/over-
nentjes/
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Naam Activiteit Website

Velora Bike
Hardenberg

Assembleert e-bikes onder de merknaam 
‘Qivelo’, met naast heren- en damesfietsen 
ook vouw-, driewiel- en bakfietsen

https://www.qivelo.eu/

Metaalbewerking De Vries BV
Hardenberg

Produceert voor de fietsenbranche elektri-
sche hefinstallaties (fietstakels)

http://www.devries-metaalbewerking.
nl/overons.html en https://fietstakels.nl

Enjoy the Ride
Ommen

Levert producten en diensten voor de 
BMX-fanaat en heeft met Eqip Components 
(carbon velgen) eigen merk, sponsor TVE 
Oegema-Fieten Team

http://enjoytheridebmx.nl/ en 
https://teamoegemafieten.com/

Kunstwegen
Ommen

Leidt fietser over route van 180 km langs 
75 kunstwerken van Ohne (Bentheim) naar 
Zwolle met als motto ‘Fietsen in een open-
luchtmuseum’

http://www.kunstwegen.nl/nl en  
https://www.vechtdaloverijssel.nl/al-
le-routes/fietsen/fietsen-langs-kunst-
wegen/

Bough Bikes
Staphorst

Produceert handmatig fietsen en e-bikes 
van eikenhout, duurzaamheid staat daarbij 
centraal

https://www.boughbikes.com/nl/over-
bough-bikes/ en https://www.troost-
staphorst.eu/

Bike Retail Support
Staphorst

Adviseert op het gebied van fietsmarketing, 
schakel tussen fietsenfabrikanten en retai-
lers met focus op e-bikes

https://bikeretailsupport.nl/#voorstel-
len

Brink Trekhaken
Staphorst

Maakt trekhaken, waaronder specials voor 
fietsendragers (bijv. innovatieve RMC-haak)

https://brink.eu/nl-nl/over-brink-trek-
haken/ en 
https://brink.eu/nl-nl/trekhaken/ty-
pe-trekhaken/fietsendragerhaak-rmc/

Cycling Lifestyle
Dalfsen

Levert online onderscheidende fietskleding 
(o.m. van Cycology) met focus op lifestyle, 
opvallend design en draagcomfort

http://www.encori.nl/cycology/ en 
https://www.cyclinglifestyle.nl/over-
ons.html

Frits Meerholz BMX-specialist
Dedemsvaart

Levert alles op het gebied van BMX-fietsen, 
wheeliebikes en fietscross, Frits Meerholz is 
een begrip in de BMX-wereld

https://www.fritsbmx.nl/nl/ en http://
fritsbmxbelgium.be/frits-bmx-belgi-
um-home/about.html

Westerman Groep
Nieuwleusen

Levert uitgebreid pakket aan logistieke 
diensten aan de (fiets)branche (bijv. trans-
port, opslag en afmontage), bijzonder is dat 
hier de Babboe-bakfietsen worden geassem-
bleerd

https://www.westermanlogistics.com/
bikelogistics/ en 
https://www.dalfsennet.nl/
nieuws/335911/college-bezoekt-wester-
man-logistics.html

Indoor BMX Track Dijk
Holtheme

Biedt indoor trainingslocatie voor BMX-fiet-
sers, eigenaar verkoopt met eigen merk RD 
Sportswear ook BMX-kleding

https://www.facebook.com/indoorbmx-
dijk/about/ en 
https://www.rdsportswear.nl/

opmerkingen bij fietsregio vechtdal

 Het Vechtdal omvat de gemeenten Har-
denberg, Ommen en Dalfsen; vaak wordt te-
vens de gemeente Staphorst ertoe gerekend, 
wat we in deze notitie ook doen.

 Het Vechtdal is een ‘BMX Valley’: de regio 
is gespecialiseerd in de BMX (Bicycle Moto 
Cross)-sport, zowel qua bedrijvigheid als qua 
trainingsmogelijkheden.

 Ruim een eeuw lang stond Nieuwleusen 
voor Union (nu gemaakt door Gazelle); Uni-
on is weg uit het dorp, maar de Westerman 
Groep is nog steeds sterk in ‘bike logistics’. 
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Naam Activiteit Website

Krush Bikes 
Steenwijk

Levert onder het merk ‘Krush Bikes’ 
full-carbon road- en mountainbikes, en 
werkt qua service samen met Lease-
Gemak

https://krush-bikes.com/wie-zijn-wij/

LeaseGemak 
Steenwijk

Leaset allerlei soorten fietsen, zowel 
privé als zakelijk, en werkt daarbij 
samen met 250 fietsendealers in het 
hele land

https://www.leasegemak.nl/ en https://
nieuwsfiets.nu/2020/02/24/krush-bi-
kes-en-leasegemak-lanceren-race-
fiets-lease/

Infinito Cycling 
Steenwijk

Levert in binnen- en buitenland allerlei 
soorten full carbon wielsets met als 
devies ‘Handgespaakt in Nederland’

https://infinito-cycling.com/

Battery Control Europe 
Steenwijk

Levert producten (bijv. box of alarm) 
om mogelijke schade van batterijbrand 
van e-bikes te verkleinen of uit te 
sluiten

https://battery-control.com/ en https://
www.tweewieler.nl/elektrische-fiet-
sen/nieuws/2021/05/battery-control-
helpt-met-veilig-laden-van-e-bike-ac-
cu-10145559

Cycle Classic Tours 
Steenwijk

Regelt fietsverhuur (bijv. racefietsen) 
voor individuen en groepen die op 
fietsvakantie gaan door samen te wer-
ken met 125 verhuurders in Europa

https://www.fietsverhuureuropa.nl/

Otter Fietsverhuur 
Giethoorn

Verhuurt fietsen voor het hele gezin en 
levert advies over routes in de regio, 
hoog gewaardeerd op reviewsites

https://otterfietsverhuur.nl/

opmerkingen bij  
fietsregio Weerribben-Wieden

 De regio Weerribben-Wieden is dunbe-
volkt en omvat alleen het grondgebied van 
de gemeente Steenwijkerland (44.350 in-
woners), wat het geringe aantal fietsparels 
verklaart.

 Met attracties als Giethoorn en het  
Nationaal Park Weerribben-Wieden is de 
regio wel aantrekkelijk voor fietsers, al dan 
niet gecombineerd met het water (bijv. Eco-
waterliner).
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Overijssel maakt 
werk van fietsen

Ontdekkingen  
tijdens de zoektocht

Overijssel heeft flink wat fietsparels, zoveel is zeker. Alle 
deelsectoren van de fietsbranche zijn in de provincie 
aanwezig, of het nu gaat om de maakindustrie, services of 
recreatie. Bij de fietsindustrie gaat het vaak om onderne-
mingen die in een onopvallend gebouw op een bedrijven-
terrein zitten. Maar dat maakt hun afnemers niets uit: ze 
komen af op de kennis, kunde en kwaliteiten van het bedrijf. 
Producenten van – om maar eens wat te noemen – hand-
gemaakte fietsbanden (A. Dugast, Deurningen), fietsstickers 
(Doublepress, Kampen) en fietstakels (Metaalbewerking De 

Vries BV, Hardenberg) zijn nu eenmaal dun gezaaid. Juist 
omdat ze iets bijzonders doen, komen hun klanten overal 
vandaan. Qua fietsservices is het mooi om te zien dat er veel 
zzp’ers actief zijn die van hun hobby hun werk hebben ge-
maakt. Dat geldt niet alleen voor voormalige profrenners die 
clinics verzorgen (bijv. Maarten Nijland en Rob Harmeling), 
maar ook voor fietsliefhebbers die een marktniche hebben 
gevonden, zoals Ik fiets Enschede, Tulip Cycling (Wijhe) of 
Infinito Cycling (Steenwijk). 

Het is al eerder opgemerkt: we hebben niet de illusie om 
hét overzicht van bijzondere fietsbedrijven en -projecten in 
Overijssel te presenteren. Sommige lezers zullen organisa-
ties en initiatieven missen, andere hebben ongetwijfeld hun 
eigen ‘Geheimtipps’. Tijdens de zoektocht naar fietsparels 
hebben we echter enkele ontdekkingen gedaan die iets zeg-
gen over fietsprovincie Overijssel in algemene zin. Ons zijn 
drie zaken opgevallen:

Veel economische dynamiek  
Op Google kwamen we regelmatig websites van/verwij-
zingen naar bedrijven tegen die niet meer bestaan of die 
intussen verhuisd zijn naar een ander deel van het land. 
Voorbeelden zijn fietsfabrikant Rivel in Deventer (failliet), 
fietsimporteur Cycleurope in Enschede (verhuisd naar 
Dongen) en Rosiir uit Bathmen, een groothandel voor zadels 
en andere accessoires (verplaatst naar Dirksland). Daar-
naast viel tijdens de speurtocht naar fietsparels op hoe jong 
sommige bedrijven nog zijn, met name op het gebied van 
dienstverlening. De fietsenbranche in Overijssel is volop in 
beweging!

Markante regionale verschillen
Ondanks de economische dynamiek in fietsprovincie 
Overijssel hebben de meeste deelregio’s op het gebied van 
fietsen een eigen specialisatie ontwikkeld. Die specialisatie 
heeft veelal een link met de economische of landschappelij-
ke ‘couleur locale’. Zo valt Twente op door het relatief grote 

aantal industriële en innovatieve fietsbedrijven, terwijl de 
economische diversiteit en logistieke voordelen van Zwolle 
kunnen verklaren waarom hier zoveel verschillende typen 
fietsbedrijven en distributiecentra zitten. Op de Sallandse 
Heuvelrug vinden we juist veel MTB-bedrijvigheid. Of neem 
het Vechtdal met een bovengemiddeld groot aantal activi-
teiten rond de BMX-sport. 

Kansen voor kruisbestuiving 
De breedte en variëteit in Overijssel op fietsgebied biedt 
onmiskenbaar kansen voor synergie oftewel het ‘1+1=3-ef-
fect’. Op lokaal niveau zien we dat al mondjesmaat, zoals 
in Steenwijk waar Krush Bikes en LeaseGemak qua dienst-
verlening met elkaar samenwerken en daar allebei baat bij 
hebben. Maar onze indruk is dat er meer mogelijkheden 
voor krachtenbundeling bestaan, juist over de regio-, stads- 
en dorpsgrenzen heen. Denk aan het inzetten van fietsen 
‘made in Twente’ (bijv. Sensa, Huka en Vyber) door lokale 
fietsverhuurbedrijven en de regionale horeca. Ook is het de 
vraag of de kansen voor sponsoring van wieler- en andere 
fietsevenementen ‘in natura’ door Overijsselse bedrijven 
(van leveranciers van fietsnaven tot -kleding) al voldoende 
worden benut.  



Van parels naar een parelsnoer

Bezoek www.365dagenfietsen.nl voor meer informatie

Wat kan Stichting 365 Dagen Fietsen 
in Overijssel met de inzichten uit deze 
notitie? Veel van de geïdentificeerde 
fietsparels zullen al bekend zijn, ande-
re wellicht niet. De belangrijkste bood-
schap van deze notitie is dat er achter 
alle abstracte cijfers, beelden en ambi-
ties met betrekking tot ‘fietsprovincie 
Overijssel’ prachtige organisaties en 
initiatieven schuilgaan waar mensen 
van vlees en bloed werken. En afgaan-
de op de websites van de fietsparels 
werken de mensen er met plezier, 
hebben ze een passie voor fietsen en 
vertellen ze er graag over. Ons eerste 
advies is dan ook om de parels verder 
in kaart brengen, met de mensen die 
er werken in gesprek te gaan en ge-
bruik te maken van hun expertise. 

En daarmee komen we op het tweede 
advies aan 365 Dagen Fietsen: maak 
de ambitie om als aanjager, verbinder 
en regisseur van fietsinitiatieven en 
-beleid op te treden concreet door de 
100 fietsparels tijdens een provinciaal 
netwerkevent bij elkaar te brengen. Op 
deze wijze kan de stichting ‘het toeval 
een handje helpen’ en de kansen op 
kruisbestuiving vergroten, niet alleen 
tussen de Overijsselse deelregio’s, 
maar ook tussen de deelsectoren bin-
nen de fietsbranche. Het organiseren 
van ontmoetingen tussen fietsfanaten 
die elkaar anders niet zomaar tegen 
het lijf lopen levert altijd wat op. Die 
contacten kunnen leiden tot ‘nieuwe 
combinaties’ die fietsprovincie Over-
ijssel een boost geven. Kortom: breng 
de fietsparels samen, rijg ze aaneen en 
maak er een uniek parelsnoer van! 

www.365dagenfietsen.nl
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