
 

 

 

Sprekers  

 

 

Julien Delabaca, mobiliteitsexpert bij Le facilitateur de Mobilité 
Nadat Julien de Labaca afstudeerde aan de Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, 
het Institut d'Urbanisme de Paris en de Universiteit van Rennes Haute Bretagne, 
begon hij zijn carrière bij Keolis France, waar hij nauw samenwerkte met het openbare 
vervoer. Daarna werkte hij enkele jaren bij een stedenbouwkundig bureau en 
vervolgens bij lokale overheden om hen te adviseren over hun mobiliteitsstrategie. 
Uiteindelijk richtte hij zijn eigen adviesbureau op, "Le Facilitateur de Mobilité".  Julien 
de Labaca kreeg de Europese Grote Prijs voor Innovatie "Le Monde Smart Cities" voor 
de lancering van een project van openbaar belang rond open data en 
passagiersinformatie. Hij is ook regelmatig spreker aan de Ecole Nationale des Ponts 
et Chaussées Paris Tech, Telecom Paris, de Universiteit van Pau en Pays de l'Adour 
(Master Geografie en Planning) en AGIR Transports Formations. 
juliendelabaca@me.com 
 

 
 

Pinar Pinzuti, Cycling Brainwasher bij Bikenomist 
De missie van Pinar is om meer mensen in het zadel te krijgen en de regering ervan te 
overtuigen om een veilige infrastructuur en diensten voor fietsers aan te leggen. Al 
meer dan tien jaar grijpt ze elke gelegenheid aan om 'de fiets' op de politieke agenda 
te zetten. Ze werkt voor het Milanese bedrijf Bikenomist en schrijft artikels voor het 
tijdschrift Bikeitalia. Daarnaast organiseert Pinar de Italiaanse expo over fietstoerisme 
- Fiera del Cicloturismo - en coördineert ze de internationale volksbeweging "Fancy 
Women Bike Ride".  Sinds dit jaar is Pinar ook lid van de Eurovelo-raad. 
pinar@bikenomist.com 
 

 

Florence Grégoire, projectmanager EuroVelo bij de European 
Cyclists Federation (ECF) 
Florence Grégoire werkt sinds 2018 bij de European Cyclists Federation, waar ze 
'EuroVelo en Projects Officer' is. Zij staat in voor de verzameling, het onderhoud en 
de analyse van gegevens over de 17 EuroVelo-routes, de opleiding van nieuwe 
inspecteurs van de EuroVelo-routes over de methodologie van de Europese 
certificeringsnorm en de bevordering van het gebruik ervan in heel Europa, en de 
integratie van nieuwe routes of route-uitbreidingen in het EuroVelo-netwerk. Zij 
beheert ook het Interreg AtlanticOnBike-project, gewijd aan EuroVelo 1 - de 
Atlantische kustroute, waarvan de ECF partner is. Florence is natuurlijk een fervent 
fietser en trekt er minstens één keer per jaar op uit om per fiets een nieuw deel van 
de wereld te verkennen! 
f.gregoire@ecf.com  
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Kathleen Davisters, duurzaamheids- en toegankelijkheidsexperte 
bij visit.brussels 
Kathleen heeft een master in Toerismebeheer van de Université Libre de Bruxelles 
(ULB) en werkt sinds 2005 voor visit.brussels. Ze begon haar carrière in de MICE-
branche, eerst als communicatiemanager, daarna als B2B-marketing- en 
persrelatiespecialist voor ze werd aangesteld als experte op het gebied van 
duurzaamheid en toegankelijkheid. In de afgelopen 17 jaar heeft zij in verschillende 
functies expertise opgedaan in diverse vakgebieden: MICE-branche, toeristisch 
management, communicatie en marketing, duurzaamheid en toegankelijkheid. Ze 
werkt momenteel aan de promotie van Brussel als duurzame en toegankelijke 
bestemming en aan de promotie van deze twee thema's bij de professionals in deze 
sector. Kathleen draagt actief bij aan de ontwikkeling van een duurzamer en lokaal 
geworteld toerisme in Brussel. Ze heeft een passie voor fietsen en fietst graag met 
haar gezin. 
K.Davisters@visit.brussels  
 

 

Ewoud Lagring, Thema expert fietsen Toerisme Vlaanderen 
Ewoud Lagring werkt al sinds 2005 voor Visit Flanders. Hij werkte eerst op toegankelijk 
toerisme en combineerde dat later met fietstoerisme. Sinds 2021 is hij voltijds thema 
expert fietsen. Hij wil van Vlaanderen een topbestemming maken voor recreatieve en 
sportieve fietsers. Ewoud kruipt ook zelf graag op de fiets en geniet zowel van een rit 
op de koers- of gravelfiets, als van een fietstrekvakantie met de tent. 
ewoud.lagring@toerismevlaanderen.be 
 

 

 

Stéphanie Villance, projectmedewerker fietsen en duurzaamheid 
bij het Commissariat général du Tourisme  
Stéphanie is de contactpersoon voor fietstoerisme bij de Directie Strategische 
Ontwikkeling van het Commissariat général au Tourisme de Wallonie. 
Zij is overtuigd van het potentieel van Wallonië voor fietstoerisme en intussen al meer 
dan 20 jaar actief in het beheer van toeristische projecten. Zij stond aan de wieg van 
de ontwikkeling van het Waalse label "Welkom Fiets" en was een drijvende kracht 
achter transversale acties op het gebied van duurzaam toerisme. 
Stephanie.Villance@tourismewallonie.be 

 
 

 

Charlotte Massagé, projectleider fietstoerisme bij Pro Velo  
Ik ben sinds bijna drie jaar projectleider fietstoerisme bij Pro Velo. Hoewel mijn 
professionele loopbaan eerder gericht was op de culturele sector na studies in 
archeologie en een loopbaan in cultuur, heb ik altijd een sterke belangstelling gehad 
voor fietstoerisme. Ik ben al meer dan tien jaar dagelijkse fietser, recreatieve fietser 
en fietsreiziger. Zo doorkruiste ik al bijna heel België en diverse secties van de 
EuroVelo-route in Europa op de fiets. Dankzij mijn jarenlange belangstelling voor 
fietstoerisme heb ik in de loop der jaren kennis kunnen opbouwen over dit thema en 
deze ervaring stelt me nu in staat professioneel te werken aan de ontwikkeling van 
de EuroVelo-routes door de drie gewesten om België als fietstoeristische bestemming 
te promoten. 
c.massage@provelo.org 
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