Kijk de BroodBoot! Is dat van
dezelfde vent als
de Brood-Fiets?

De A12… ik ben er bijna.

De tunnel lijkt
veel korter met
deze
lichtinstallatie

Handig voor bijvoorbeeld studenten om
met de bakfiets naar
de Ikea te gaan. Dat
kan natuurlijk ook.

Eindelijk. de
visboer heeft nu
een opening naar
het fietspad!

Ruikt lekker…

Zullen we een koffie pakken bij de Brood-Boot?

Oh de boot is
verplaatst! Dan kan
ik mooi wat voor de
lunch gaan halen!

Wow! Dit ziet er
heel anders uit dan
aan de andere kant
van de tunnel

De roeiers zijn
even snel als ik
op de fiets. Ik wil
een e-bike …

Oké Heren 8, jullie liggen al goed op schema!

Heerlijk, die bio asperges van het Dakpark!

Bio-Meals

Geen zin om te
koken vanavond.
Even stoppen voor
een bio-maaltijd.

Mooi dat ze de
hekken hebben
weggehaald bij
de fitness.

Nog steeds met een bestelbusje onderweg? Niet echt handig…
De Bullitt transportfietsen komen pas volgende week

Kijk, de voedselbank.
Fijn dat ze zo goed
bereikbaar zijn op de
fiets.

Via deze olifantenpaadjes ben ik veel
sneller boven op
mijn mountainbike!
Hé! Was hier bij de fietsersbond niet het route atelier met Aorta?

Laten we wat gaan drinken bij de werkplekken van vechtclub XL

Yasin, je hebt eindelijk een fiets aangeschaft …staat je goed!

Sinds het nieuwe
raam in deze loods
voel ik me ‘s avonds
wel wat veiliger hier.

Goede move om
met mijn studio
hier naartoe te
verhuizen.

Biertje?

Nou, nog ééntje of ik moet de fiets-taxi bellen…

Afhalen? Of toch
op dat terras aan
het kanaal gaan
zitten?

Lekker fietsen hier
en je hebt geen
last van de auto’s!

Gelukkig gaat
het fietspad hier
onderdoor!

Kijk. Die jongens springen van de Muntbrug!

Trout €12
Zalm €14
Cod €8

Woohoo!

Fijn fietsen langs
het kanaal. Zo
raak je nooit
verdwaald.

TO-BIKE
Weer een vette vis aan de hengel. Was ik maar met de bakfiets gekomen…

Mooie boot!
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