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Samenvatting
A Cyclist’s Perception is geschreven als afstudeerverslag voor het afstudeeratelier
ReCollection van de masteropleiding Architecture, Building and Planning aan de
Technische Universiteit Eindhoven. Het atelier legt de focus op collecties, het
collecteren, en het huisvesten en tonen van een collectie. Voor het eerste deel is in een
groep van 11 studenten een analyse gemaakt van Sir John Soane’s Museum te Londen.
Soane maakte zijn woning compleet rond zijn al maar groeiende collectie. Het tweede
deel van het afstudeeratelier bestaat uit een individueel onderzoek en ontwerp gericht
op een speciale collectie.

De ontwerpopgave heeft geresulteerd in een nieuw gebouw voor het museum van
de Ronde van Vlaanderen in het centrum van Oudenaarde. Deze stad is het begin
van de finale van de Ronde, en tevens de aankomstplaats. Het ontwerp legt de focus
op de ervaring van het parcours van de Ronde. Bezoekers kunnen daadwerkelijk
door het museum fietsen. Door het gebruik van het concept van een velodroom (een
wielerbaan) kan een deel van het profiel van de Ronde, met korte maar steile hellingen
met kasseien, ervaren worden in het museum. Op deze manier promoot het in de
Markt verzonken museum de Ronde van Vlaanderen en fietsen in het algemeen.

Dit onderzoek legt de focus op architectuur en de fietser. De fiets is groeiend als
algemeen vervoersmiddel, vooral in Nederland en Denemarken. In andere landen
is de infrastructuur nog niet aangepast voor de groeiende populatie fietsers.
Een literatuurstudie, aangevuld met twee case studies en uitgangspunten uit de
‘ontwerpwijzer fietsverkeer’ van CROW, zoekt naar de relatie tussen architectuur en de
fietser.
Fietsers ervaren de stad anders dan voetgangers of automobilisten. Veel steden zijn
gemaakt voor paard met wagen, die een snelheid heeft van ongeveer zes kilometer per
uur. Op de fiets worden makkelijk snelheden bereikt die vier keer zo hoog liggen en
daarmee afstanden in tijd vier keer zo klein laten lijken. Hierdoor voelt de stad kleiner
voor een fietser. Bouwen voor fietsers is niet nieuw, maar architecten zijn op zoek naar
een andere betekenis dan pure functionaliteit. Nieuwe initiatieven proberen fietsen
te promoten door middel van architectuur. BIG ontwierp bijvoorbeeld het Deens
paviljoen voor de Expo in Shanghai om bezoekers bewust te maken van de positieve
effecten van fietsen en Washington DC had drie miljoen dollar over om fietsen te
promoten door het bouwen van een glazen fietsenstalling.
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Voorwoord
A Cyclist’s Perception is geschreven als afstudeerverslag voor het afstudeeratelier
ReCollection van de masteropleiding Architecture, Building and Planning aan de
Technische Universiteit Eindhoven. Het atelier legt de focus op collecties, het
collecteren, en het huisvesten en tonen van een collectie. Het afstudeerproces bestaat
uit twee delen. In een groep is eerst een analyse gemaakt van het Sir John Soane’s
Museum te Londen waar Sir John Soane, een fervent verzamelaar, zijn huis verbouwde
tot museum en kantoor. Het tweede deel omvat het onderzoek in dit verslag en de
ontwerpen die daaruit voortkomen.
Mijn affectie met de fiets, en wielrennen, heeft geleid tot de keuze van het onderwerp
van mijn collectie en locatie voor het tweede deel. Hoewel Nederland een fietsland is,
heeft het geen echte klassieker in het sportfietsen. In Vlaanderen wordt echter sinds
1913 al de Ronde van Vlaanderen verreden, over verschillende iconische heuvels en
kasseienstroken. Deze Ronde komt terug in mijn collectie, met speciale aandacht voor
de ervaring van het zware parcours.
Dit onderzoek gaat over de invloed van fietsen op stedenbouw en architectuur. Waar
de auto vanaf 1920 en voetgangers vanaf 1980 de meeste invloed uitoefenden op de
bebouwde omgeving, komt het bouwen voor de fietser nu langzaam op. Dit geldt nu
vooral voor landen als Nederland en Denemarken, waar de fiets een prominente plek
heeft in het alledaagse leven.
Graag wil ik Juliette Bekkering, Jan Schevers, Sergio Figueiredo en Noor Mens bedanken
voor hun advies, kennis en aanwijzingen die geholpen hebben dit afstudeeronderzoek
te vormen. Daarnaast wil ik graag mijn vader bedanken, die door zijn vele uren werk in
de garage het samen met Bruns mogelijk heeft gemaakt mijn maquettes te realiseren.
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DEEL I

ReCollection
01 Sir John Soane’s Museum

In het afstudeeratelier ReCollection ligt de focus op collecties, het collecteren, en het
huisvesten en tonen van een collectie. Het afstudeerproces bestaat uit twee delen,
een M3 en een M4. In het M3 is in een groep eerst een analyse gemaakt van het Sir
John Soane’s Museum te Londen waar Sir John Soane, een fervent verzamelaar, zijn
huis verbouwde tot museum en kantoor. Door zijn leven, architectuur, zijn reis door
Italië en zijn huis en museum te onderzoeken hebben we geprobeerd de relatie tussen
Soane, zijn museum en zijn collectie te doorgronden. Soane woonde sinds 1792 op
Lincoln’s Inn Fields nummer 12, en breidde in de jaren daarna zijn woning uit met
nummer 13 en 14. Hij sloopte de bestaande panden, om het daarna op zijn manier
weer op te bouwen. Hij bouwde en breidde zijn woning uit naarmate zijn collectie
groeide. Iedere ruimte richtte hij in met een speciaal thema, dat ook terugkwam in
de kunst die er hing. De ruimtes die hij bouwde, dienden tevens als experiment en
catalogus voor de klanten van zijn architectenbureau.
In het M4, dit onderzoek, zoek ik zelf naar de manier te ontwerpen voor een collectie
over de Ronde van Vlaanderen. Dit doe ik aan de hand van een onderzoek naar
architectuur en de fietser, de grootste doelgroep voor het museum van de Ronde van
Vlaanderen.
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Introductie onderzoek
02 Fietser tussen het verkeer in Boston (VS)

Onderwerp
Fietsen is een praktische en goedkope manier van transport. Het nadeel van fietsen
is alleen nog de omgeving waar gefietst wordt. Deze is vaak nog niet aangepast voor
het grote aantal fietsers, dat er nu vooral in Nederland en Denemarken is. Ironisch is
het feit dat in deze landen fietsen als gewoon wordt gezien en in andere landen, waar
de fiets zeldzaam gebruikt wordt, bewierookt wordt. Fietsen en hun berijders worden
daar bekeken om hun speciale design. In deze landen bepalen de fietsers zelf wat
hun fietspaden zijn, midden op de autoweg, of liever op verlaten industrieterreinen.
De steden die op industriële wijze zijn gegroeid, zijn ruim van opzet en daardoor
uitermate geschikt voor fietsers.
De huidige ecologische tendens zorgt ervoor dat de fiets weer een steeds
prominentere plek in het verkeer krijgt. Fietsen reduceert de uitstoot van
koolstofdioxide, verkeersopstoppingen, verkeersongelukken en het verbetert de
gezondheid. Ook financieel is fietsen aantrekkelijk. In een door The Londen School of
Economics geschreven onderzoek uit 2011 wordt het jaarlijkse voordeel van fietsen
voor de Britse economie ongeveer op 2,9 miljard pond geschat. Daarnaast is het
zo dat fietsen door nieuwe technologieën voor bijna iedereen toegankelijk wordt.
Elektrische fietshulp maakt fietsen toegankelijk voor ouderen, terwijl de huidige trend
van fixies jongeren ook aan het fietsen houdt. Verschillende landen, zoals de Verenigde
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Staten en Engeland, volgen nu Nederland en Denemarken in hun infrastructurele
opzet voor fietsen. In deze twee landen worden al een derde van alle tochten in
stedelijke omgevingen op de fiets gemaakt. De infrastructuur is hier op aangepast,
en architectenbureaus zoals BIG ontwerpen gebouwen die rekening houden met de
fietser als gebruiker.
Oudenaarde, in het zuiden van het Belgische Vlaanderen, is de stad van de finish
van de Ronde van Vlaanderen. Deze Ronde is een wielerwedstrijd op de WorldTour kalender van de UCI, de internationale wielerunie. Het is een van de vijf
eendagswedstrijden, naast Luik-Bastenaken-Luik (1892), Parijs-Roubaix (1896), de
Ronde van Lombardije (1905) en Milaan-Sanremo (1907), die als klassieker bestempeld
wordt. Wielersport is in Vlaanderen enorm populair en zo ook de Ronde. Rond
de 750.000 mensen komen de 14e zondag van het jaar naar het parcours om dit
spektakel vanaf de vroege uren te volgen. Voor alle wielerliefhebbers die Oudenaarde
het hele jaar door aandoen is er het Centrum Ronde van Vlaanderen met een
museum. Dit museum probeert de ervaring van de Ronde mee te geven aan de
bezoeker maar slaagt niet in deze opzet. Tevens mist het museum de faciliteiten voor
haar doelgroep, de wielrenner. Daarom is het nodig dit museum te herontwerpen.
Hiervoor is het nodig de ervaring van de Ronde van Vlaanderen te begrijpen en dit te
combineren met een gebouw dat de wielrenner als hoofdgebruiker heeft.
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Onderzoeksvragen
Mijn onderzoek legt de focus op de fietser als gebruiker van stedelijke en
architectonische ruimte, en zijn of haar ervaring van deze ruimte. Het onderwerp van
de ontwerpopgave richt zich op de Ronde van Vlaanderen, waardoor de doelgroep
van fietsers verkleind wordt tot wielrenners en wielerliefhebbers. Eerdergenoemde
onderwerpen komen samen in een conceptmodel, dat ondersteunt wordt door case
studies naar verschillende voorbeelden van architectuur gemaakt voor of rekening
houdend met de fietser. Deze case studies vormen samen met eigen uitgangspunten,
die later in het proces worden gevormd, het ontwerp. De hoofdvraag van het
onderzoek luidt:
Hoe is de relatie tussen architectuur en de fietser?
De deelvragen bij deze hoofdvraag zijn:
Hoe ervaren fietsers de gebouwde omgeving?
Wat is de regelgeving omtrent het ontwerpen voor fietsers?
Hoe ontwerpt het Deense bureau BIG voor de fietser?
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Doel van het onderzoek
Steven Fleming (2012) beschrijft in zijn boek Cycle Space de stad door het oog
van de fietser. Hierin stelt hij dat het begrijpen waarom mensen de fiets kiezen als
vervoersmiddel van enorm belang is bij het ontdekken van de potentie van de fiets om
het ontwerpen van de stad te veranderen. Tevens vergelijkt hij architectuur, kunst en
fietsontwerp met elkaar. Bij vele gebouwde objecten bedoeld voor de fiets ontstijgt de
betekenis het functionalisme niet. De vraag is hierbij of een andere ontwerpaanpak dit
kan veranderen en naast het dienen van de fietser ook anderen kan inspireren de fiets
te nemen.
Zoals aangegeven in het onderdeel ‘Onderwerp’ gaat dit onderzoek over
fietsarchitectuur. De bedoeling van dit onderzoek is dus om kennis te vergaren over
architectuur voor fietsers. Het doel is uit te vinden wat nodig is om het ideale museum
te ontwerpen dat de ervaring van de Ronde van Vlaanderen mee kan geven aan haar
gebruiker, de wielrenner of wielerliefhebber.
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Methode
De bestaande onderzoeken geven aan dat toename van fietsverkeer een positief effect
kan hebben op de gebouwde omgeving en economie, maar laat tevens veel vragen
open op ontwerpgebied. Dit komt natuurlijk vooral door het beginstadium waarin dit
onderzoeksonderwerp zich bevindt. Case studies naar enkele recente voorbeelden van
fietsarchitectuur door het Deense bureau BIG kunnen deze vragen deels invullen.
De case studies worden gebruikt, zoals hierboven besproken, om het theoretisch
onderzoek te testen en aan te vullen. Het type case study is de beschrijvende, waar
deze gebruikt wordt om een verandering of fenomeen en zijn context te beschrijven.
Op deze manier kunnen de case studies die bestaande voorbeelden onderzoeken
vergeleken worden met het theoretisch kader. Voordat de case studies in het proces
komen dienen binnen het theoretisch kader enkele doordachte thema’s gekozen
en uitgewerkt te worden. Deze thema’s zijn betekenis, ervaring en gebruik. Wanneer
deze thema’s zijn uitgewerkt kunnen deze getest worden aan de hand van de case
studies. Deze zullen bestaan uit enkele analysen van recentelijk gerealiseerde
referentieprojecten. Het theoretisch onderzoek, vanuit de thema’s ruimte, ervaring en
gebruik leiden tot ontwerpuitgangspunten. Deze uitgangspunten worden vergeleken
met de uitkomsten van de referentie-analysen. Uit deze geteste uitgangspunten,
in combinatie met de locatievoorwaarden en het programma van eisen, volgt
het conceptontwerp. Voor het te onderzoeken onderwerp, fietsarchitectuur,
bestaat een ontwerpwijzer fietsverkeer (door CROW) met de regelgeving omtrent
ontwerpen voor fietsen. De gevonden uitgangspunten dienen na het toetsen aan de
referentie-analysen naast de criteria van de ontwerpwijzer fietsverkeer te worden
gehouden. Hierbij moeten de belangen van de thema’s afgewogen worden tegen de
ontwerpvoorschriften. Dit gebeurt enerzijds door het belang dat uit het onderzoek
naar voren komt, en eigen inbreng als ontwerper. Het ontwerp dat hieruit komt, kan
vervolgens weer gecontroleerd worden aan de hand van de uitkomsten van de case
studies.
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DEEL II

Architectuur in de tijd
van de fiets
04 De hoge bi

Fietsen
In 1817 werd de basis gelegd voor de fiets die wij vandaag de dag kennen. In dat jaar
werd de velocipede, een loopfiets, uitgevonden door Baron Karl von Drais. In 1839
kwam MacMillan uit Schotland met het eerste, door aandrijfstangen, mechanisch
aangedreven rijwiel. In 1842 bracht hij zijn definitieve versie uit, met naast de
mechanische aandrijving ook een sturend voorwiel. Daarna werden nog fietsen
gemaakt met directe aandrijving, met trappers aan het voorwiel. Het formaat voorwiel
werd al snel groter, bij de bekende hoge bi, om de trapsnelheid te kunnen beperken.
In 1868 werd de eerste fiets met een kettingaandrijving gebouwd door K. Meyer, naar
een ontwerp van horlogemaker André Guilmet. John Kemp Starley kwam in 1885 met
de eerste vorm van de tegenwoordige fiets, hoewel het comfort nog niet geweldig was.
Dit veranderde in 1888 met de introductie van rubberen banden van Dunlop. Hier leek
het tijdperk van de fiets te beginnen, maar de ontwikkeling van de auto haalde de fiets
snel in. De massaproductie van Fords Model T maakte de auto toegankelijker en leidde
juist het tijdperk van de auto in.
Eind 19e eeuw was de fiets een vervoersmiddel voor de middenklasse. Waar dit
vervoersmiddel toen voor de middenklasse de enige keus was, is die nu een hippe
manier om van A naar B te komen. Vanaf 1890, na het ontstaan van de in massa
geproduceerde Model-T Ford, verloor de fiets de strijd van de auto, wat ook blijkt uit
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de stedenbouw en architectuur die vanaf 1920 ontstond. Zo ontstonden gebouwtypen
voor auto’s, met als voorbeeld de Fiat fabriek in Turijn van Giaccomo Matte-Trucco.
De fiets bleef altijd een gebruikt vervoersmiddel, alhoewel ondergeschikt. Zo ook
rond midden jaren 80, toen stedenbouwkundigen plannen ontwierpen om steden
aangename plaatsen te maken voor voetgangers.
De tijd voor de fiets breekt nu aan. In Nederland en Denemarken, landen waar de fiets
een prominente plek in het dagenlijks leven heeft, worden ongeveer een derde van alle
tochten in stedelijke omgevingen met de fiets gemaakt. Dit heeft ook zijn weerslag op
architectuur en stedenbouw. De Nederlandse kruising, met beschermde fietspaden,
geldt als groot voorbeeld in het buitenland en architectenbureau BIG maakt in
Denemarken diverse gebouwen waar fietstoegankelijkheid een belangrijk thema is.
Architectuur en vervoersmiddelen
De opkomst van de elektronisch ondersteunde fiets heeft de potentie van de fiets
enorm verbreed. Er worden nieuwe doelgroepen zoals ouderen en minder sportieve
fietsers bereikt en de actieradius wordt voor een grote groep fietsers vergroot.
De fiets wordt daarmee een alternatief voor woon-werkverkeer van boven de acht
kilometer, een afstand die nu voor veel forensen te veel is om te fietsen. Naast deze
ontwikkeling in de techniek van de fiets zelf, wordt er hard gewerkt aan het ontwikkelen
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05 Fiat Fabriek in Turijn met testbaan op
het dak

van fietssnelwegen. Dit begrip heeft een duidelijke relatie met de autosnelweg. Een
gescheiden wegennet, met ongelijkvloerse kruisingen, voor een bepaald type voertuig.
De opkomst van de autosnelwegen in de jaren 30 van de vorige eeuw beïnvloedde
de ruimtelijke ordening nadrukkelijk. De aanleg van de eerste snelwegen bracht de
suburbanisatie, een nieuwe ruimtelijke en sociaal- economische structuur, op gang.
De komst van de auto in combinatie met de aanleg van deze snelwegen maakte het
mogelijk om op grotere afstanden te wonen, werken, winkelen en recreëren. Hierdoor
namen dichtheden af en werden belangrijke stedelijke functies direct gerelateerd
aan de snelweg. Hieruit ontstonden nieuwe typologieën zoals het winkelcentrum
of shopping mall. Ook het landschap veranderde door de nieuwe infrastructuur.
Afstanden tussen stedelijke activiteiten werden groter, waartussen grote open ruimten
werden gevuld met billboards, parkeerterreinen, stations, motels en casino’s. Nu we
aan het begin van de ontwikkeling van de fietssnelweg staan is het de vraag of deze
infrastructurele verandering de aangrenzende ruimte zo ingrijpend kan veranderen en
misschien zelfs nieuwe typologieën met zich mee kan brengen. Er zijn in ieder geval al
overeenkomsten te vinden tussen de opkomst van de beide snelwegen. Net zoals de
autosnelwegen in de jaren 50 beginnen voorheen losse routes in stedelijke gebieden
netwerken te vormen. De fietsinfrastructuur is echter makkelijker in te passen in het
stedelijk weefsel en landschappelijke structuren. Zoals de fietser zelf zijn weg zoekt,
kan de infrastructuur ook makkelijk gebruik maken van restruimte of bestaande
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structuren mede- of hergebruiken. De fietser heeft ten opzichte van de automobilist
ook meer interactie met zijn omgeving door het ontbreken van de afgesloten ruimte
waar de automobilist in zit. De benodigde ruimte, de mogelijkheid tot afstappen en
een stuk lopen maken fietsers mobieler dan de automobilist. Kopenhagen zet zich in
voor de toename van het fietsgebruik, omdat fietsers een bijdrage leveren aan een
betere openbare ruimte en het stedelijk leven. Waar voorheen fietsen alleen werden
gezien als vervoersmiddel kijkt de stad op een andere manier naar de betekenis van de
fiets. De fiets blijkt een belangrijke bijdrage te leveren aan het leven in de stad. In de
Norrebrogade in Kopenhagen waren winkeliers bij de vervanging van autoverkeer door
fietsverkeer bang voor een flink omzetverlies. Het autoverkeer werd met 40 procent
gereduceerd, maar daartegenover stond de toename van 7000 fietsers per dag. Veel
winkeliers zagen nieuwe kansen met de fietsers als potentiele klanten. Het type winkel
veranderde en het aantal kleinere winkels en vooral cafés nam explosief toe.
Betekenis
Filosoof Arthur C. Danto heeft een bepaalde manier om de definitie van kunst uit te
leggen, die ook toepasbaar is op architectuur. Hij stelt dat objecten kunst worden
wanneer deze door een kunstenaar gemaakt worden om een betekenis te hebben.
Zijn favoriete voorbeeld is een werk van Andy Warhol, Brillo Box. Het kunstobject lijkt
exact op een doos met Brillo zeepjes die verkocht wordt in de supermarkt maar krijgt
door het in een galerie te plaatsen een betekenis. Bezoekers vragen zich af wat kunst
daadwerkelijk inhoudt. In de wereld van de architectuur wordt volgens Steven Fleming
op dezelfde manier naar betekenis gezocht. Een gebouw kan gaan over zijn functie, als
die functie ons uitdaagt tot denken over zijn functionalisme. Niet alleen functionalisme,
maar meerdere stromen kunnen ons laten nadenken over de betekenis van
architectuur.
Fleming (2012) beschrijft in zijn boek Cycle Space de stad door het oog van de fietser.
Hierin stelt hij dat het begrijpen waarom mensen de fiets kiezen als vervoersmiddel
van enorm belang is bij het ontdekken van de potentie van de fiets om het ontwerpen
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van de stad te veranderen. Tevens vergelijkt hij architectuur, kunst en fietsontwerp
met elkaar. Zoals kunst offert architectuur bepaalde gebruiksgemakken op om een
statement te kunnen maken. Peter Eisenmann ontwierp zijn House 11a met ruimten
die niet eens bereikt kunnen worden om bezoekers na te laten denken over het
nihilistische verloop van de mensheid. Een deur in zijn House VI valt dicht, maar sluit
de gevelopening niet in zijn geheel af, om bezoekers na te laten denken over de
significantie van een deur. Architectuur en fietsontwerp balanceren ook op deze grens
van utiliteit en kunstzinnige betekenis. Bij vele gebouwde objecten bedoeld voor de
fiets ontstijgt de betekenis het functionalisme niet. Architectuurhistoricus Nikolaus
Pevsner zei ooit dat een fietshok geen architectuur is, maar de Lincoln Cathedral wel.
Zijn student, Reyner Banham, wees hem op zijn foute stelling. Banham was zelf een
fanatiek fietser en deze veronderstelling viel gevoelig. Hij vond de veronderstelling
over fietshokken zo ruim genomen dat deze haast racistisch is. Het functionele aspect
geeft voor de fietser het fietshok deze betekenis. Steven Fleming (2012) stelt dat een
fietsenstalling zijn doel kan dienen zoals de gebruikelijke fietsenstalling in Amsterdam,
maar ook een vraag kan creëren. In Washington DC heef KPG Design Studio een
fietsenstalling ontworpen uit meerdere glasplaten. De architectuur doet meer aan als
die van een Apple store of museum met als reden het fietsen op de kaart te zetten.
Net zoals architectuur voor de Romeinen bij het uitbreiden van hun rijk, voor de
Medici’s in Florence, of nu voor Apple waarvan de glazen Apple Stores klanten het
gevoel geven dat ze meer kopen dan alleen een laptop of telefoon kan architectuur
ingezet worden om het beeld van fietsen te verbeteren. Het District of Columbia
Department of Transportation betaalde drie miljoen dollar voor het Bikestation om
het imago van fietsen te verhogen. Donal Paine van KPG Design Studio beschrijft de
gekromde constructie, die bevestigd zijn met dicht bij elkaar geplaatste kabels, als
een fietswiel. De bogen representeren de velg en de kabels de spaken. De referentie
is niet alleen esthetisch, het constructieve principe is echt vergelijkbaar met dat van
een wiel. De esthetische kwaliteit is in deze wel belangrijker dan de functionele. De
constructie refereert naar de fiets, maar ambieert niet dezelfde functionaliteit te
hebben. De Japanse firma Giken heeft een parkeersysteem ontwikkeld dat ze eco-
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06 Bikestation - Washington DC

cycle noemen en de functionaliteit van het Bikestation van KPG Design Studio ver
overtreft, door gebruik te maken van robots die fietsen in enkele seconden parkeren
en weer ophalen. KPG Design Studio is niet het enige bureau dat zich laat inspireren
door de fiets. Hopkins Architects hebben zich voor hun ontwerp voor het dak van het
Olympische VeloPark in Londen laten inspireren door het fietswiel, net zoals Dominic
Perrault zijn ontwerp voor het dak van het velodroom in Berlijn. Deze daken bestaan
uit een doorlopende band aan de omtrek van het gebouw, die de trek door meerdere
radiale kabels tegengaat. Dit ontwerp kan echter niet in zijn geheel toegeschreven
worden aan het fietswiel aangezien dit soort daken al bestaan sinds het dak van het
Colosseum in Rome. Het ontwerpen naar de maatstaven van een vervoersmiddel is
niet nieuw, en kan geschaard worden onder de stroming ‘Machine Aesthetic’, waarin
architectuur iets wat door machines is gemaakt, suggereert en gebruik maakt van
onderdelen van metalen constructies (zoals vliegtuigen, schepen en auto’s). In de Art
Deco periode werden gebouwen op auto’s geïnspireerd. In de hoogtijdagen werden
gebouwen opgetuigd met grilles, eindstukken en sportstrepen. Het is onwaarschijnlijk
dat fietsen net als auto’s een grote invloed zullen hebben op architectuur. De fiets
is daarvoor voor de fanatieke fietser, anders dan een auto voor zijn berijder, een
vanzelfsprekend object. Mikael Colville-Andersen van Copenhagen Cycle Chic stelt dat
niemand in Kopenhagen zich ziet als echte fietser maar in steden waar fietsen niet
alledaags is dit wel gebeurd. Volgens hem zijn hun fietsen voor hen net zo onzichtbaar
als hun stofzuigers of wasmachines. Ontwerper Jens Martin Skibsted van het fietsmerk
Biomega realiseerde zich dat fietsen met auto’s zouden kunnen concurreren als ze de
problemen van alledaagse stedelijke mobiliteit op zouden kunnen lossen op gevatte en
elegante manieren in plaats van fietsen steeds maar lichter en sneller te maken.
In Danto’s manier van beschrijven is een architecturaal werk iets waar de wereld
van de architectuur zoekt naar een bepaalde betekenis. Deze betekenis kan echter
zo verschillend zijn. Het kan over functie gaan, maar een gebouw hoeft niet perse
functionalistisch te zijn om architectuur genoemd te kunnen worden. Steven Fleming
(2012) probeert in Cycle Space een voorzet te geven met een aantal invalshoeken
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maar geeft ook aan dat er vele mogelijkheden meer zijn. Zijn eerste principe baseert
zich op het proces van massaproductie. Dit is eerder voorgekomen toen lopende band
productie van auto’s architectuur beïnvloedde. Waar vroeger fietsfabrikanten hun
totale fiets met onderdelen zelf produceerden, worden nu door fabrikanten gemaakte
frames aangekleed met standaard onderdelen van externe fabrikanten. Zo zijn van
verschillende fietsen de onderdelen uitwisselbaar. In de bouw zijn standaardisatie,
modulebouw en outsourcing geen nieuwe concepten. 5000 jaar geleden werd er
al gebruik gemaakt van stenen in standaardformaten en Modernisten hielden van
het idee te bouwen met standaardonderdelen. Fleming zijn idee is dat architecten
inspiratie kunnen halen uit de manier waarop de fiets geproduceerd wordt en op
die manier de fascinatie van architecten in het machinetijdperk kan laten herleven.
Een tweede principe komt voort uit de fascinatie van de constructie van een fiets,
waar een complexe driedimensionale vorm de stijfheid van de fiets verzorgd. De niet
orthogonale architectuur die ontstaan is na de uitvinding van CAD/CAM systemen, zou
kunnen profiteren van de manier waarop fietsframes zo licht en stijf mogelijk worden
gemaakt. Het derde principe is gebaseerd op de manier van voortbewegen door een
stad. Op de fiets gaat dit sneller, en kom je met minder moeite sneller vooruit dan te
voet. Op deze manier voelt de stad kleiner aan en zou je het zelfs kunnen vergelijken
met een gebouw. Het is al langer gebruikelijk dat architecten hun gebouwen zien
als miniaturen van grotere dingen. Vaak wordt de vergelijking gemaakt tussen het
gebouw en een miniatuurstad. Aldo Rossi was in zijn L’architettura della citta een
van de eersten die de stad beschreef als een model voor een gebouw. Andersom
gaat deze vergelijking ook op. Voor de fietser kan de stad bekeken worden als een
gebouw. Deze voorbeelden zijn slechts ideeën van een persoon. Er zijn vele, nog
onbekende, manieren om betekenis te geven aan architectuur voor de fietser. Het feit
dat fietsen een opkomend fenomeen is in vele steden maakt het dat er nog weinig
praktijkvoorbeelden zijn om verschillende ideeën te toetsen. In het volgende hoofdstuk
worden twee gerealiseerde praktijkvoorbeelden besproken.
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BIG
07 Deens paviljoen op de Expo in Shanghai
(2010)

In 2005, na bij OMA in Rotterdam te hebben gewerkt en PLOT architects mede te
hebben opgericht in 2001, richte Bjarke Ingels de Bjarke Ingels Group (BIG) op. BIG
combineert scherpe analyses, speelse experimenten, sociale verantwoordelijkheid en
humor in zijn architectuur. Ingels zelf beschrijft zijn methode zelf als ‘programmatische
alchemie’. Voor hem moet een goed project de kijk op de wereld verbreden en
aspecten van de maatschappij benadrukken die normaal onopgemerkt voorbij gaan.
Zijn deze aspecten eenmaal opgemerkt, is het onmogelijk om ze niet te zien.
In een studie voor Audi deed BIG onderzoek naar mobiliteit. De uitdaging lag niet zo
zeer bij het zorgen voor meer bussen, treinen en metro’s, want deze gaan in grote
getalen niet anders werken dan ze nu doen. Openbaar vervoer gaat van vast station
naar vast station, in altijd dichtbevolkte gebieden. Buiten deze dichtbevolkte gebieden
is de auto een efficiënt vervoersmiddel. Het bied enorme vrijheid en mobiliteit voor
individuelen in dunbevolkte gebieden, maar in de stad wordt het een probleem. Door
de drukte in de stad levert het veel lawaai, verontreiniging en opstoppingen op. Het
antwoord lag voor Audi in Moore’s wet en Kurzweil’s voorspellingen van de Singulariteit
(Technologische singulariteit is een transhumanistisch begrip met
verschillende betekenissen. Veel transhumanisten gaan ervan uit dat de Wet
van Moore (die een verdubbeling in processorcapaciteit voorspelt binnen
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een gegeven tijd) ook geldt voor het tempo waarin wetenschap en techniek
zich ontwikkelen. Als dit waar is dan volgt de opgaande lijn in technische
vooruitgang een exponentiële trend die in de toekomst moet leiden tot
een singulariteit; specifieker een zogenaamde technologische singulariteit.
Voor het eerst werd dit concept uitvoerig beschreven door de Amerikaanse
wiskundige en sf-schrijver Vernor Vinge in zijn essay “Singularity”.
(“Technologische Singulariteit”, n.d.).)

08 Concept Deens paviljoen
Van lineaire expositie naar dubbele spiraal

De voorspelling bracht de technologische ontwikkeling van auto’s aan het licht, waarin
verwacht wordt dat rond 2030 zelfrijdende auto’s beschikbaar zijn voor het grote
publiek. Dit zou verkeer kunnen reguleren en opstoppingen kunnen verdringen.
Naast deze studie voor Audi heeft het bureau ook veel op met de fiets als
vervoersmiddel. Waar BIG de studie voor Audi projecteerde op de Duitse stad Berlijn,
is het bureau zelf geworteld in Kopenhagen en geeft het toe de wereld te zien vanuit
een ‘Kopenhaags’ standpunt. Net als Nederland loopt Denemarken voor op het
gebied van fietsinfrastructuur en het gebruik van fietsen, en worden Amsterdam en
Kopenhagen gezien als fietshoofsteden. In enkele gebouwen van BIG komt de fiets en
zijn gebruiker naar voren in het ontwerp.
Deens Paviljoen
Het Deense Paviljoen laat niet alleen Deense deugden zien, maar laat de bezoekers
deze goede eigenschappen van Kopenhagen - picknicken, de speelplaats, de haven
en de stadsfiets - ook op een interactieve manier ervaren. De fiets is een populair
vervoersmiddel in Denemarken en China – waar het paviljoen op de Expo van Shanghai
in 2010 stond – en is in beide landen een nationaal symbool geworden. De laatste
jaren verandert de plaats van de fiets in beide landen. Waar Kopenhagen probeert de
fietshoofdstad van de wereld te worden, is in Shanghai de auto een populair symbool
voor rijkdom geworden. BIG probeerde met zijn paviljoen de fiets opnieuw te lanceren
als een symbool voor de moderne levenswijze en duurzame stedelijke ontwikkeling. Bij
het paviljoen werden stadsfietsen aangeboden voor de gasten om door de dubbele
spiraal, met fiets- en wandelpaden, al fietsend de expositie door te komen. Op deze
manier kon men de Deense expositie van binnen en buiten op twee snelheden
ervaren – te voet om alles ruim op te kunnen nemen of op de fiets zodat alles voorbij
schiet. Het paviljoen is geconstrueerd als een monolithisch, zelfdragende constructie
in wit geschilderd staal dat gemaakt is in een Chinese scheepswerf. De vloeren binnen
en buiten zijn ook wit, van epoxy, maar de fietspaden hebben de duidelijk herkenbare
blauwe kleur die de fietspaden van Denemarken ook hebben. De expositie vond plaats
tussen twee facades, die aan de buiten- en binnenzijde. Die aan de binnenzijde is
gesloten en bevat delen van de expositie, die aan de buitenzijde is geperforeerd.
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09 Exploded view Deens paviljoen
(2010)

10 Situatie Deens Paviljoen
Expo Shanghai (2010)
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12 Deens Paviljoen op de Expo in Shanghai
(2010)
10
9
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1
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7

Kelder

4

Begane grond

11 Deens Paviljoen - Plattegronden
1. Partner lounge
2. Conferentiezaal
3. Keuken
4. In/uitgang kelder
5. Ingang
6. Vijver
7. Bar
8. Fietshelling
9. Begin fietsexpositie
10. Expositie
11. Kantoor
12. Uitgang naar het dak
13. Fietsparkeerplaats
14. Uitgang fietsers
15. Speelplaats

10

13
15

11
12

14

1e verdieping

44

Dak
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14 Voor Denemarken Kenmerkend blauwe
fietspaden

Kelder

Begane grond

13 Deens paviljoen - Fietspaden

Fietspaden
Aan de buitenkant van het paviljoen, aan de geperforeerde stalen wand, loopt het
fietspad. De bezoekers fietsen, zoals ook in Denemarken, aan de rechterkant en
fietsen dus linksom. Het fietspad begint buiten en loopt via een opening in de vloer
het paviljoen in. De fietsen zijn beschikbaar gesteld voor het gehele expoterrein. De
bezoeker kan zo ook zonder enige drempel, mits er geen grote rij voor de ingang staat,
het gebouw in- en uitrijden. Wanneer men in de binnenste spiraal komt, kan men
naar buiten fietsen. De fietser krijgt dan direct de keus om naar beneden te gaan via
een stijle fietshelling, of op het dak te blijven en daar de gehele spiraal te fietsen. Op
het dak, op de buitenste spiraal, kunnen de fietsen geparkeerd worden en kunnen
de bezoekers hun weg te voet vervolgen, de typisch Deense speelplaats bezoeken of
rustig op een bankje gaan zitten en genieten van een picnic.

1e verdieping
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Dak
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16 Deens paviljoen met activiteiten op het
dak (2010)

Kelder

Begane grond

15 Deens paviljoen - Voetgangersexpositie

Voetgangers
Voetgangers komen het paviljoen op dezelfde plek binnen als de fietsers en volgen
de spiraal dezelfde weg omhoog. Waar de fietsers zich langs een geperforeerde wand
wand bewegen, lopen de voetgangers langs de gesloten wand aan de binnenzijde
van de spiraal. Deze wand wordt gebruikt voor de expositie. De expositie bevindt
zich dus op een grote afstand van het fietspad, en kan geconcludeerd worden dat
deze vooral op de voetganger gericht is. Het gevolg van de dubbele spiraal is dat de
binnenzijde een stijlere helling heeft, zodat de voetgangers in de korte bocht de trap
moeten nemen. Aan de andere kant is het wel zo dat de fietsers aan de buitenkant
van de spiraal een flauwe helling moeten beklimmen en afdalen, wat het fietsen in het
paviljoen mogelijk maakt.

1e verdieping
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Dak
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18 Voetgangersgebied gescheiden van
fietspad door bank van Jeppe Hein

Kelder

Begane grond

17 Deens paviljoen - Scheiding voetgangers
en fietsers

1e verdieping
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Zitelement
Jeppe Hein, een Deense kunstenaar, ontwierp de langgerekte bank die het fietspad
van het voetpad scheidt. De bank volgt de vorm van de spiraal en vormt zich naar de
functies die in het paviljoen liggen, zoals verschillende barretjes.

Dak
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8 House
8 House is een appartementengebouw, gesitueerd in Kopenhag, van BIG bestemd
voor mensen in verschillende stadia van hun leven. Naast de ruimte voor kantoren,
rijtjeshuizen, appartementen en penthouses biedt het complex ook de mogelijkheid
voor de fietser zijn woning te bereiken via een hellingbaan, die van de begane grond
langs de rijtjeshuizen met tuinen zijn weg naar boven vindt. BIG liet zich inspireren
door Deense herenhuizen, maar in plaats van deze naast elkaar te zetten in een
bouwblok werden de functies verticaal gestapeld in een bouwblok. Vervolgens is het

19 8 House - Kopenhagen
(2009)

20 8 House - Fietspad

bouwblok samengeknepen om de connectie tussen de weerszijden te versterken
en een centrale as te vormen. Hier komt de vorm van een acht vandaan, vandaar de
naam. Door de hoeken te verlagen en verhogen is ruimte gemaakt om zoveel mogelijk
zon en schone lucht in het complex binnen te laten dringen.
Het programma van 61.000 vierkante meter is in het enorme bouwblok gegoten. De
voet van het gebouw bestaat uit 10.000 m2 bedrijven waarop 540 wooneenheden
zijn gerealiseerd. Zo gaat in dit plan de rust van de buitenwijken hand in hand met de
energie van het stadsleven, en trekt zo verschillende doelgroepen, die elkaar vinden in
het kruispunt van de acht waarin zich gedeelde faciliteiten bevinden. Op datzelfde punt
doorsnijdt een passage het bouwblok en verbindt het zo het park in het westen met
het kanaal in het oosten.

52

53

21 8-house - Concept
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22 Situatie
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23 8 house - Basistekeningen

Begane grond - Commerciële plint

1e verdieping - Rijtjeshuizen
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4e verdieping - Appartementen

10e verdieping - Penthouses
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6

5

4
24 8 house - Dwarsdoorsneden
1. Kelder
2. Commerciële plint
3. Rijtjeshuis
4. Appartementen
5. Penthouse
6. Tuin

3
6

2

6

1
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25 8 house - Fietspaden
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Begane grond

4e verdieping

1e verdieping

10e verdieping
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26 Dwarsdoorsneden - Fietspaden

27 Fietspaden

Fietspaden
Vanaf de begane grond is het pad naast de tuinen van de rijtjeshuizen bereikbaar.
Door het stedenbouwkundige concept en het verlagen en verhogen van de hoeken
liggen de rijtjeshuizen en de penthouses aan een stijgende lijn. Hierdoor is het ook
mogelijk dat de rijtjeshuizen op de eerste verdieping via het fietspad verbonden zijn
met de penthouses. Naast deze enkele verbinding tussen de twee niveau’s met een
fietspad zijn de nivea’s ook verbonden via drie lange trappen en het trappenhuis in de
knoop van het 8-house. De enorme lengte van het bouwblok maakt deze lichte helling
mogelijk. Door deze lengte worden bewoners ook aangespoord de fiets te nemen.
Voor voetgangers is het gewoonlijk zich in een kleinere lengte verticaal te verplaatsen,
met de lift of met de trap. Via een geleidelijke helling moeten meer lengtemeters
gemaakt worden om dezelfde hoogte te overwinnen.
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Vergelijking
Het Deens paviljoen en het 8-house zijn beide gebouwen waar de fiets een belangrijke
rol speelt. Waar dit bij het 8-house vooral een functionele is, speelt de fiets in het
Deens paviljoen een belangrijkere rol. Aan de ene kant representeert het de Deense
cultuur, aan de andere kant probeert het paviljoen Chinezen, die de auto als populair
symbool voor rijkdom zien, in te laten zien dat de fiets deel is van een moderne
levenswijze en past in de duurzame stedelijke ontwikkeling. BIG heeft dit idee op een
speelse wijze in een spiraal gegoten. Er is ook niet geheel rekening gehouden met
de uitgangspunten waaraan een fietspad zou moeten voldoen. Door de helling in de
spiraal wordt het lastiger in een rechte lijn te fietsen en kan men niet makkelijk met
twee personen naast elkaar fietsen, zeker onervaren fietsers niet. Het fietspad is ook
afgeschermd door de bank van Jeppe Hein, waardoor uitwijken buiten het fietspad
onmogelijk is. Het fietspad dat in het 8-house de rijtjeshuizen en penthouses verbindt,
is daarentegen breder van opzet en heeft een lichtere helling. Voor alledaags gebruik
is dit ook zeker gewenst. Het pad wordt naast de fietser ook gebruikt door voetgangers
en is de enige weg naar de tuinen die entree bieden aan de woningen.
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Ontwerpwijzer
fietsverkeer
Fietsen is heeft voor de mens zowel een fysieke als een mentale component. De
fysieke is nodig om in beweging te komen en te blijven, de mentale is nodig om de fiets
veilig te kunnen besturen door het verkeer. Fietsers kunnen niet beschreven worden
met standaardeigenschappen. Daarvoor bestaat het fietspubliek uit een te brede
samenstelling wat betreft leeftijd, geslacht, fysieke capaciteiten en verplaatsingsmotief.
Door het laatste aspect eenduidig te maken, waar het publiek van het museum
wielertoeristen zijn en dus het verplaatsingsmotief van sportieve aard is, zijn de
andere eigenschappen duidelijker te maken. Hoewel leeftijd, en mede daarom
fysieke eigenschappen bij de sportieve fietser nog steeds uiteenlopen, wordt er wel
in een hoog snelheidssegment gefietst door gebruikers die hiervoor getraind zijn en
gebruik maken van materiaal gemaakt voor deze snelheden. Naast het fysieke aspect
worden de renners ook mentaal belast. Het besturen van de fiets, evenwicht houden
en het overige verkeer in de gaten houden vergt een hoog concentratievermogen.
In complexe verkeerssituaties moet een grote hoeveelheid informatie in korte tijd
verwerkt worden tot een juiste beslissing. Bij hogere snelheden, voorkomend bij
wielrenners, is de tijd om informatie op te nemen en een goede beslissing te maken
nog korter.
Bij het ontwerpen van wegen en/of paden zijn de eigenschappen van het voertuig
en zijn bestuurder de uitgangspunten. In het geval van fietsinfrastructuur is kan de
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fietser gezien worden als klant. In ‘Ontwerpwijzer Fietsverkeer’ worden de volgende
kwaliteitseisen gegeven voor een fietsvriendelijke infrastructuur:
-

Voldoe aan het profiel van vrije ruimte;
Maak het mogelijk dat twee fietsers naast elkaar kunnen rijden;
Minimaliseer de weerstand die fietsers bij het rijden ondervinden;
Neem de grenzen aan de fysieke en mentale belastbaarheid van fietsers in
acht;
Houd rekening met de kwetsbaarheid van fietsers;
Zorg voor een complete en begrijpelijke infrastructuur.

In en rondom het museum, dat in het teken staat van de Ronde van Vlaanderen, is
de beleving van de Ronde van het grootste belang. Hierdoor vervallen enkele van de
eerder genoemde kwaliteitseisen. In de beleving van de Ronde dient de weerstand
groot te zijn en de fysieke gesteldheid van de fietser getest te worden. Weerstand kan
veroorzaakt worden door wrijvingsverliezen in lagers en ketting, rolweerstand tussen
band en weg, luchtweerstand, trillingsverliezen in frame, zadel en banden, remmen en
versnellen en zwaartekracht bij het oprijden van hellingen.
De kwaliteitseisen zijn door de CROW (nationaal kennisplatform voor infrastructuur,
verkeer, vervoer en openbare ruimte) in ‘Ontwerpwijzer Fietsverkeer’ omgezet in de
hoofdeisen samenhang, directheid, aantrekkelijkheid, veiligheid en comfort. Deze
hoofdeisen zijn echter gericht op alle doelgroepen, waardoor de belevingswaarde
van het fietsen van de Ronde van Vlaanderen niet behaald kan worden. Toch kunnen
enkele richtlijnen uit de ontwerpwijzer helpen met het ontwerpen voor sportfietsers
die zich met verschillende (hoge) snelheden voortbewegen.
Voor het ontwerpen van paden is de vetergang van groot belang. Door het zoeken
naar evenwicht en het corrigeren hierbij maken fietsers een lichte slingerbeweging.
Deze wordt de vetergang genoemd. Dit verschijnsel is afhankelijk van snelheid, leeftijd,
ervaring, fysieke capaciteiten, verstoringen in het wegdek en zijwind. Bij normale
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fietssnelheden, vanaf 12 km/h, bedraagt de vetergang circa 0,2 meter. Bij snelheden
onder de 12 km/h, bijvoorbeeld bij het opstarten, afremmen of het beklimmen van
een steile helling, kan de amplitude van de vetergang oplopen tot 0,8 meter. Naast de
vetergang wordt ook obstakelvrees meegenomen in het ontwerp. Bij het fietsen langs
trottoirbanden en groene bermen is de obstakelafstand 0,25 m vanaf het centrum
van de fietser, bij trottoirbanden hoger dan 0,05 meter is deze afstand 0,50 meter.
Voor vaste objecten zoals lantaarnpalen, paaltjes en verkeersborden wordt rekening
gehouden met een afstand van 0,7 meter en voor een gesloten wand 1,0 meter. De
vetergang samen met obstakelvrees vormt het profiel van vrije ruimte. Dit is de ruimte
waarmee de ontwerper rekening moet houden in zijn ontwerp. In bogen is een groter
profiel van vrije ruimte nodig dan in rechtstanden. Hoewel hier geen onderzoek over
beschikbaar is, wordt aangeraden 0,5 meter extra ruimte te ontwerpen in bochten.
De straal van horizontale bochten is afhankelijk van de snelheid waarmee gefietst
wordt. De ondergrens ligt bij een straal van vijf meter. Onder deze straal zakt de
snelheid onder 12 km/h en wordt het lastig voor de fietser om overeind te blijven.
Wanneer de ontwerpsnelheid hoger wordt, zal de boogstraal toe moeten nemen. De
snelheid in een bocht kan bij een kleine boogstraal gerealiseerd worden door een
helling toe te passen, zoals in een velodroom. Afhankelijk van de afmetingen kunnen
hierbij snelheden tot wel 85 km/h gehaald worden. Bij het ingaan van een bocht dient
de helling (dwars op de lengterichting van de baan) 12 graden te zijn en halverwege de
bocht (bij een verandering in richting van 180 graden) mag deze maximaal 45 graden
bedragen.
Bij het naderen van knooppunten moet rekening worden gehouden met het remzicht.
Dit is van belang in verband met de afstand die nodig is voor een remmanoeuvre. Bij
een snelheid van 30 km/h bedraagt het remzicht 40 meter.
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375

Obstakelvrees t.o.v. gesloten wand

325

Obstakelvrees t.o.v. vaste
voorwerpen (lichtmasten,
verkeersborden, paaltjes, bomen
e.d.)

625

Obstakelvrees t.o.v. trottoirband 50
mm of hoger

500

Obstakelvrees t.o.v. groen of
trottoirband lager dan 50 mm

250

Ruimte voor zijdelingse bewegingen
tijdens het rijden (instabiliteit, wind,
niveau van rijvaardigheid,
schrikreacties e.d.)

125

50
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28 Grafische weergave van maatvoering
omtrent fietspaden
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Ronde van Vlaanderen
29 Beklimming Koppenberg (1981)

De Ronde van Vlaanderen is een wielerwedstrijd op de World-Tour kalender van de
UCI, de internationale wielerunie. Het is een van de vijf eendagswedstrijden, naast
Luik-Bastenaken-Luik (1892), Parijs-Roubaix (1896), de Ronde van Lombardije (1905)
en Milaan-Sanremo (1907), die als klassieker bestempeld wordt. Wielersport is in
Vlaanderen enorm populair en zo ook de Ronde. Rond de 750.000 mensen komen de
14e zondag van het jaar naar het parcours om dit spektakel vanaf de vroege uren te
volgen.
Geestelijk vader
De Ronde begon zijn leven bij Karel van Wijnendaele, journalist, krantenmanager,
wielercoach, technisch directeur van de nationale ploeg en nog veel meer, die zelf
een mislukte carrière als wielrenner had. Door diverse overwinningen van Vlaamse
coureurs in klassiekers als Parijs-Roubaix en Milaan-Sanremo begon hij in 1912 de
krant Sportwereld. Dit blad werd in de beginjaren enorm belangrijk voor de Ronde
omdat er toentertijd geen andere media dan radio en drukwerk bestond voor
promotie en verslagen. Van Wijnendaele had goed gekeken naar het buitenland, waar
L’Auto goed verdiende door de Tour de France en La Gazzetta dello Sport de Giro
d’Italia was begonnen. Nadat hij ook Parijs-Roubaix van dichtbij meemaakte besloot
hij zelf een ronde te beginnen, de Ronde van Vlaanderen, met het doel zwoegende
renners tegen de natuurelementen te laten vechten. Op 25 mei 1913 werd de
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eerste Ronde van Vlaanderen verreden. Het nieuwsblad Sportwereld is tot midden
jaren dertig succesvol, maar na de crisis worden de sportkrant en de Ronde in 1939
eigendom van Het Nieuwsblad.

30 Cancellara finisht als eerste in
Oudenaarde (2013)

Het parcours
De eerste editie van de Ronde van Vlaanderen werd ook meteen de langste. 37
wielrenners begonnen aan 324 kilometer over slechte steenwegen maar slechts
tien renners kwamen aan op de finish in Mariakerke. De winnaar deed er 12 uur
en 13 minuten over, rijdend op een fiets van 18 a 20 kilogram. Het jaar daarna
werd nog ‘maar’ 280 kilometer verreden, en na de Tweede Wereldoorlog door de
staat van de wegen nog maar 204. Pas in 1988 worden er weer een groot aantal
kilometers gekoerst, de Ronde is dat jaar 279 kilometer lang. In honderd jaar tijd
is het gemiddelde van alle Rondes 251,07 kilometer. In 98 edities (op moment van
schrijven) is de Ronde gestart in Gent (1913-1976), Sint-Niklaas (1977-1997) en Brugge
(1998-heden) en is er gefinisht in de volgende plaatsen:
1913		
1914		
1919-1923
1924-1927
1928-1941
1942-1944
1945-1951
1952-1957
1958-1961
1961-1963
1964-1972
1973-2011
2012-heden
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Mariakerke
Evergem
Gentbrugge
Gent
Wetteren
Gent
Wetteren (kasseienstrook)
Wetteren (asfalt)
Wetteren (Grote Markt)
Gentbrugge
Gentbrugge (Mellestraat)
Meerbeke
Oudenaarde
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De evolutie van het parcours van de Ronde kan worden verdeeld in tien stappen:
1913-1914
Gent - Gent
De eerste twee edities worden in tegengestelde richting verreden van de latere
rondes. De eerste van 324 kilometer en de tweede editie van 280 kilometer zijn nog
zonder hellingen.
1919-1927
Gent - Gentbrugge
Na de oorlog wordt de Ronde flink omgegooid en komen de Vlaamse Ardennen met
zijn vele hindernissen dichter tegen de finish. De eerste hellingen verschijnen in deze
jaren: de Tiegemberg en de Kwaremont.
1928-1939
Gent - Wetteren
De finish werd in 1928 verplaatst van Gentbrugge naar Wetteren, maar het parcours
blijft grotendeels hetzelfde. Hier en daar wordt voor het eerst over betonwegen
gereden en komen de renners voor het eerst de ‘drie dromedarissen’, de Kwaremont,
Kruisberg en Edelberg, tegen.
1940-1945
Ingekorte Ronde
De ronde werd in de Tweede Wereldoorlog verreden over kleinere wegen omdat de
grote bestemd waren voor troepentransport. De Ronde kwam niet langs de kust en in
1942 werd de Mont-de-l’Enclus voor het eerst beklommen.
1946-1961
Gent - Wetteren
Na de oorlog komt het oude parcours terug. Ditmaal echter met meerdere hellingen
omdat vele zware kasseienstroken zijn vervangen door betonwegen. Zo worden De
Muur, Kluisberg, Eikenberg, Valkenberg en Varent voor het eerst beklommen.
1962-1972
Gent - Gentbrugge
De Ronde verschuift langzaam naar het oosten, waar Geraardsbergen en Ninove aan
worden gedaan. Omdat er nog meer asfaltwegen verschenen werden er nog meer
hellingen toegevoegd.
1973-1976
Gent - Meerbeke
De Vlaamse Ardennen werden meer en meer het hart van de Ronde van Vlaanderen.
Door te finishen in Meerbeke lagen de bepalende heuvels dichter bij het einde.
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1977-1997
Sint-Niklaas - Meerbeke
De verhuizing van de start van Gent naar Sint-Niklaas zorgde ervoor dat de Ronde heel
Oost-Vlaams werd. De aantal hellingen groeide, waarvan de Kwaremont de heuvels
voor de finish inleidde.
1998-2011
Brugge - Meerbeke
Toen de start in 1998 naar Brugge kwam, keerde de Ronde terug naar zijn wortels. Er
werd weer langs de kust gereden, maar de essentie van de finale over de hellingen
bleef.
2012-heden
Brugge - Oudenaarde
Met veel commotie werd in 2012 de aankomst van Meerbeke naar Oudenaarde
verplaatst, vooral door het verlies van de beklimming van de Muur-Kapelmuur in de
finale. De finale wordt nu gevormd door het meerdere malen beklimmen van de Oude
Kwaremont en de Paterberg.
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1913 - 1914

1919 - 1927

Oostende

1973 - 1976

Oostende

Brugge

Oostende

Brugge

Eeklo

Gent

Tielt

Wetteren

Roeselare

Gentbrugge

Ieper

Waregem
Kortrijk

Gent

Tielt

Wetteren

Roeselare

Aalst

Gentbrugge

Ieper

Waregem
Kortrijk

Ninove
Brakel

Gent
Wetteren

Roeselare

Gentbrugge

Waregem
Kortrijk

Wetteren

Roeselare

Aalst

Gentbrugge

Ieper

Zottegem
Oudenaarde

Gent

Waregem
Kortrijk

Ninove
Brakel

Torhout

Mariakerke
Gent

Tielt

Wetteren
Gentbrugge

Ieper

Waregem
Kortrijk

Wetteren
Gentbrugge

Ieper
Ninove

Gent

Roeselare

Aalst

Zottegem
Oudenaarde

Mariakerke
Tielt

Dendermonde

Waregem
Kortrijk

Ronse

Aalst

Zottegem
Oudenaarde

Ninove
Brakel

Brakel

Meerbeke
Geraardsbergen

Dendermonde

Ronse

Meerbeke
Geraardsbergen

1962 - 1972

Oostende

Oostende

Brugge

Brugge

Eeklo

Eeklo
Sint-Niklaas

Sint-Niklaas
Veurne

Torhout

Torhout

Mariakerke
Gent

Tielt

Wetteren

Roeselare

Gentbrugge

Ieper

Waregem
Kortrijk

Wetteren
Gentbrugge

Ieper
Ninove

Gent

Roeselare

Aalst

Zottegem
Oudenaarde

Mariakerke
Tielt

Dendermonde

Waregem
Kortrijk

Ronse

Meerbeke
Geraardsbergen

Dendermonde

Aalst

Zottegem
Oudenaarde

Brakel
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Sint-Niklaas
Veurne

Roeselare

Meerbeke
Geraardsbergen

Ronse

1946 - 1961

Brugge
Eeklo

Brakel

Meerbeke
Geraardsbergen

Ronse

Veurne

Oostende

Torhout

Aalst

Ninove

Ninove
Meerbeke
Geraardsbergen

Sint-Niklaas

Dendermonde

Zottegem
Oudenaarde

Zottegem
Oudenaarde

Ronse

Brugge

Mariakerke
Tielt

Aalst

Brakel

Meerbeke
Geraardsbergen

Eeklo

Veurne

Dendermonde

Waregem
Kortrijk

Dendermonde

2012 - heden

Oostende

Brugge

Torhout

Gentbrugge

Ieper

Sint-Niklaas

Mariakerke
Tielt

Aalst

Ninove

Ronse

Eeklo

Veurne

Wetteren

Roeselare

Zottegem
Oudenaarde

Gent

Brakel

Meerbeke
Geraardsbergen

Sint-Niklaas

Ieper

Waregem
Kortrijk

Mariakerke
Tielt

Dendermonde

1998 - 2011

Oostende

Brugge

Torhout

Gentbrugge

Ieper

1940 - 1945

Eeklo

Veurne

Roeselare

Ninove

Ronse

1928 - 1939

Oostende

Wetteren

Brakel

Meerbeke
Geraardsbergen

Ronse

Gent

Tielt

Zottegem
Oudenaarde

Torhout

Mariakerke

Dendermonde

Aalst

Sint-Niklaas
Veurne

Torhout

Mariakerke

Dendermonde

Zottegem
Oudenaarde

Eeklo
Sint-Niklaas

Veurne

Torhout

Mariakerke

Brugge

Eeklo
Sint-Niklaas

Veurne

Torhout

Oostende

Brugge

Eeklo
Sint-Niklaas

Veurne

1977 - 1997

Ninove
Brakel

Ronse

Meerbeke
Geraardsbergen

31 Ontwikkeling route Ronde van Vlaanderen
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32 Nuyens beklimt de Muur-Kapelmuur
(2011)

Beklimmingen
Tot midden jaren 50 werden er een handvol hellingen beklommen in de Ronde.
Door het asfalteren van vele wegen werden in 1956 de bekende wegen verlaten voor
kleinere wegen en nieuwe hellingen. Na deze ingreep en na de dood van geestelijk
vader Karel van Wijnendaele werden het aantal hellingen en kasseienstroken nog
uitgebreid. Het aantal hellingen telde op het hoogtepunt in 2003 zelfs 19. Het
zwaartepunt van de koers verschoof hierdoor van de vlakke kasseienstroken door
heel Vlaanderen naar de hellingen van de Vlaamse Ardennen. Deze hellingen werden
30 miljoen jaar geleden gevormd door het ontstaan van het Alpenmassief. Het
omhoogstuwen van deze bergketen duwde de Ardennen mee en liet het een ketting
van heuvels vormen, van het zuiden van West-Vlaanderen tot het Kempisch Plateau
in Belgisch Limburg. De rivier de Schelde voerde jarenlang corrosiemateriaal af naar
zee waardoor de gronden met harder materiaal als klei overbleven als heuvels. De
hellingen werden de laatste honderden jaren door gebruik van paard en kar dieper
uitgesleten, om zo de holle wegen te vormen.
In honderd jaar Ronde van Vlaanderen zijn er 56 verschillende hellingen beklommen,
waarvan de Tiegemberg de eerste en de Paterberg de laatste is. De Kwaremont is
de meest beklommen helling. De bekendste helling van de Ronde is de Muur van
Geraardsbergen, in 1995 zelfs uitgeroepen tot monument, maar deze is niet de
steilste. De Paterberg verslaat de Muur met een gemiddeld stijgingspercentage van
12,87 en een maximum van 20,33 procent. De tweede plek is voor de Koppenberg,
waarschijnlijk de meest controversiële helling uit de geschiedenis van de Ronde. Deze
heuvel werd in honderd jaar 23 keer beklommen, en de eerste keer, in 1976, kwamen
slechts vijf renners de 682 meter lange helling fietsend boven. Naast de wedstrijd die
de Ronde zelf was bestond er jarenlang ook een nevencompetitie. In 1940 begon men
met het uitdelen van premies voor de eerste klimmers over enkele hellingen. In 1950
werd hier zelfs een klassement voor ingevoerd. In de jaren 60 hield men op met deze
premies en klassementen, tot een sponsor in 1996 weer een bergpremie uitloofde
voor 100.000 Belgische frank.
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Flandriens
De ultieme helden van de Ronde werden Flandriens genoemd. Deze renners maakten
de wedstrijd hard door in weer en wind continu voor de aanval te kiezen en hard te
blijven rijden tot de streep. De naam van Flandrien ontstond echter niet op de weg,
maar op de wielerbaan. Na de eerste Ronde van Vlaanderen in 1913 zocht Karel
van Wijnendaele renners om het op te kunnen nemen tegen de Europese en zelfs
Amerikaanse toprijders op de baan. In datzelfde jaar in Brussel liep het door de nijdige
renners op de baan, maar ook bij de supporters op de tribune uit de hand. De mythe
van de Flandrien was geboren. Na de Eerste Wereldoorlog werden de Flandriens zelfs
in New York en Parijs bekend. In het huidige Centrum Ronde van Vlaanderen wordt
een groot deel van het museum aan deze renners gewijd. Alberic Schotte, die de
Ronde in 1942 en 1948 won, wordt gezien als de laatste der Flandriens. Tegenwoordig
wordt een wielrenner die veelvuldig ten aanval trekt een Flandrien genoemd. Sinds
2003 wordt de Flandrien-Trofee uitgereikt aan de beste Belgische wielrenner van het
jaar.
Omgeving
Het karakteristieke decor van de Ronde van Vlaanderen zoals we die nu kennen, was
in de jaren 60 van deze eeuw sterk bedreigd. Tijdens de economische heropbouw
na de Tweede Wereldoorlog werden lange stukken weg bedolven onder een laag
asfalt. De wegen werden recht gemaakt, de kasseien verwijderd en bedolven onder
de macadam, bestaande uit drie verschillende lagen steenslag. Dit alles kwam het
comfort van de Ronde wel ten goede, maar door het verminderde aantal kilometers
kasseien konden nu ook de mindere goden winnen. In 1998 waren er nog maar 13,7
kilometer kasseien in de Ronde, tegenover 34,5 in 1977. Na dit moment werden al
34 kilometer kasseien beschermd, op gronden van esthetische, cultuurhistorische en
wetenschappelijke motieven. De Ronde speelde uiteraard ook een rol voor de politiek
om dit besluit te nemen. Niet alleen bestaande stroken werden beschermd, maar
ook werden kasseien heraangelegd. Ecologen vinden de holle wegen, zoals bij de
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Koppenberg, erg interessant vanwege de verschillende geologische lagen die er aan de
oppervlakte komen en voor een grote diversiteit aan planten en dieren zorgen.
Toerisme
De Ronde van Vlaanderen heeft een enorme grote invloed op de Vlaamse
Ardennen. Niet alleen komen er vele wielertoeristen naar Vlaanderen, maar ook
het landschap, erfgoed en gastronomie in de regio profiteert van de Ronde. Sinds
2013 zijn de logiescijfers meer dan verdriedubbeld. Ook wordt deze interesse
steeds internationaler. De Ronde voor wielertoeristen bestaat nu bijna uit een kwart
buitenlandse wielrenners. Deze Ronde wordt al enkele decennia verreden. Waar deze
eerst in mei werd gehouden, werd de Ronde voor Wielertoeristen in 1998 verschoven
naar de zaterdag voor de echte Ronde. Sindsdien is de Ronde voor wielertoeristen
van 517 deelnemers naar 20.000 deelnemers gegroeid. Voor de veiligheid is door
de organisator in 2013 het maximum aantal op 16.000 deelnemers gezet. Naast
de officiële Ronde van Vlaanderen en Ronde voor Wielertoeristen wordt er ook een
Ronde van Vlaanderen voor vrouwen, junioren, beloften en de Retroronde verreden.
Het Centrum Ronde van Vlaanderen heeft voor de wielertoerist drie routes door het
Vlaamse landschap uitgezet, lopende langs iconische en historische plekken van de
Ronde.
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DEEL III

Oudenaarde
33 Markt, Oudenaarde

Oudenaarde is een stad in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen. De stad ligt 30 km
ten zuiden van Gent en telt ongeveer 30.000 inwoners. Vroeger was de stad in heel
Europa bekend om haar wandtapijtenproductie, die haar beste periode meemaakte in
de zestiende eeuw, maar nog doorliep tot in de achttiende eeuw. Vandaag wordt de
stad de parel van de Vlaamse Ardennen genoemd.
Oudenaarde is gesticht aan linkeroever van de Schelde, die lange tijd de grens vormde
tussen Frankrijk en het Heilige Roomse Rijk. Graaf Filips van de Elzas gaf de stad in
1150 stadsrechten. Langzaam ontstonden twee stedelijke vestingen; Oudenaarde
op de linker- en Pamele op de rechteroever van de Schelde. Pas in 1558 beide delen
samengevoegd. Oudenaarde verloor zijn versterkingen na de slag bij Bouvines in
1214 en werd ingenomen door Gent in 1383. In 1658 en in 1667 vielen de Fransen
Oudenaarde binnen. Daarop werd in 1668 de vrede van Aken gesloten. De stad werd
daarbij aan Frankrijk toegewezen. In het voorjaar van 1684 werd Oudenaarde drie
dagen lang onder vuur genomen door het Franse leger. Daarbij werd de stad werd
grotendeels verwoest en Oudenaarde deed jaren over de wederopbouw. In de Eerste
Wereldoorlog werd tijdens de slag aan de Schelde op 1 november 1918 de SintWalburgakerk zwaar beschadigd. Daarnaast werden ook de kerken van Bevere, Eine
en Heurne bij deze slag vernield. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Oudenaarde
weer onder vuur genomen. De beschadigingen waren gelukkig minder erg van aard
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34 Links
Oudenaarde (1558)

35 Rechts
Oudenaarde (1775)

maar het duurde toch tot 1949 voordat ook die schade volledig hersteld was.
Tot in de negentiende eeuw werd de stad nog door stadswallen omringd maar in de
twintigste eeuw werd de binnenstad opengebroken. Op het stadsplein werden enkele
oude gevelhuisjes gesloopt. Daardoor ontstond er een brede doorgang naar de markt.
Pas in 2006 werd het ‘gat in de markt’, mede door de bouw van het Centrum Ronde
van Vlaanderen in 2003, gedicht.
In Oudenaarde, vooral rondom de grote en kleine markt, zijn vele monumenten
te vinden. De stad is in de vooral bekend om zijn stadhuis, dat bekendstaat als
schoolvoorbeeld van Brabantse laatgotiek. Het stadhuis en de aangrenzende lakenhal
werden gebouwd tussen 1525 en 1536 door de Brusselse bouwmeester Hendrik
van Pede. De twee gebouwen werden gemaakt van Balegemse steen, maar bij
recente restauraties zijn de sculpturen op de torens vervangen door replica’s in een
Noord-Franse steen, die beter bestand is tegen zure regen. Op het stadhuis staat
een bronzen beeld van de plaatselijke volksheld Hanske de Krijger. Binnenin het
gebouw bevindt zich tegenwoordig een museum waar wandtapijten en zilverwerk
worden tentoongesteld. Tegenover de Sint-Walburgakerk ligt de stadsbibliotheek. Dit
classicistische bouwwerk stamt uit de achttiende eeuw en wordt soms het ‘vleeshuis’
genoemd, omdat het vroeger het Oudenaardse slagersgilde huisvestte. Het ‘vleeshuis’
werd gebouwd als vervanging van een oudere overdekte vleesmarkt uit de veertiende
eeuw.
Sinds 2012 is Oudenaarde de nieuwe aankomstplaats van de Ronde van Vlaanderen.
Naast het Centrum Ronde van Vlaanderen biedt de poort naar de Vlaamse Ardennen
nog heel wat andere wielertoeristische attracties. Zo vind je op het grondgebied van
de gemeente onder meer hellingen als de Koppenberg, de Edelare en de Eikenberg,
beruchte kasseistroken zoals de Doorn en Kerkgate, verschillende authentieke

aangeboden door het Centrum Ronde van Vlaanderen.
Locatie
De Ronde van Vlaanderen rijdt al sinds zijn ontstaan in 1913 langs de Markt van
Oudenaarde. De laatste jaren komt de Ronde uit het noordwesten, vanaf de
Hoogstraat, en verlaat de Markt in het zuidoosten om over de Broodstraat het
parcours te vervolgen. De Ronde maakt dan een lus door de nabije omgeving,
over kasseienstroken en steile hellingen, en finisht weer in Oudenaarde, op de
Minderbroederstraat. De Markt ligt in het verlengde van deze finish. Vanuit deze plek
starten ook de RetroRonde, het World Press Cycling Championship, de Ronde van
Vlaanderen voor Wielertoeristen en de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen. Een paar
straten verderop wordt ook nog de Ronde voor beloften gestart. Voor de recreatieve
wielrenner starten hier ook drie routes die door het Centrum Ronde van Vlaanderen
aan worden geboden en die verschillende iconische hellingen en kasseienstroken uit
de Ronde aandoen. Dit alles maakt de Markt in Oudenaarde de perfecte plek om een
nieuw museum voor de Ronde van Vlaanderen te maken.

wielercafés en de start van de Ronde van Vlaanderen-fietsroutes die worden
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Ontwerp
46 Situatie

In het verlengde van de Minderbroederstraat, net voor de markt, staat het huidige
Centrum Ronde van Vlaanderen (CRvV). Hier bevindt zich ook het museum over
de Ronde van Vlaanderen. Het museum werd in 2006 gebouwd in het gat in de
markt. In de jaren erna is het door twee appartementencomplexen ingebouwd om
het gat verder te dichten. Na de entree in de door een overstek beëindigde glazen
gevel gaat men via een trap de kelder in. In deze kelder bevindt zich onder een laag
systeemplafond het museum. In het museum komen vooral de geschiedenis, de
bekende wielrenners en de iconische plaatsen van de Ronde aan bod. Tevens wordt
een poging gedaan de ervaring van de Ronde na te bootsen op enkele fietsinstallaties.
Na deze te hebben geprobeerd, heb ik op mijn racefiets een van de drie routes van
het CRvV gereden. Deze route voerde me langs onder andere de Oude Kwaremont,
Paterberg en Koppenberg. Deze drie hellingen vormen de finale van de Ronde en
zorgen ervoor dat zelfs professionele renners stilvallen. Na het fietsen van deze met
kasseien geplaveide hellingen kwam ik tot de conclusie dat de pogingen van het
museum het parcours na te bootsen niet in de buurt kwamen van het echte werk.
Programma
Het huidige gebouw combineert het programma van het Centrum Ronde van
Vlaanderen met die van het museum. Het CRvV is er voor de sportieve fietser en de
wielerliefhebber. Ze bieden routes aan in de omgeving en geven de mogelijkheid te
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douchen en om te kleden. Ze vergeten echter ruimte te bestemmen voor het plaatsen
van, voor vele wielrenners waardevolle, racefietsen. Het programma van het CRvV is
het uitgangspunt voor het ontwerp van het nieuwe museum. Het nieuwe museum
moet ten opzichte van het huidige gebouw rekening houden met de faciliteiten die
nodig zijn voor zijn doelgroep en het op de juiste manier overbrengen van de ervaring
van de Ronde van Vlaanderen. Het programma van het nieuwe gebouw is als volgt:
Museum
Entree met hellingbanen
Tijdelijke expositie
Blijvende expositie
Parcours
Geschiedenis
Bekende coureurs, winnaars
Fietsen
Memorabilia
Toerisme
Media
Fietsparkeerplaats
Technische ruimte
Centrum Ronde van Vlaanderen
Kantoor
Zaal

31 m2
100 m2

Gedeeld programma
Entree met informatiebalie
Fietswinkel met open werkplaats

62 m2
110 m2

Een velodroom is een arena voor baanwielrennen. Moderne varianten zijn ovale
banen met scherp hellende bochten die elk 180 graden bedragen. De twee bochten
zijn verbonden door twee rechte stukken die een geleidelijke overgang maken naar
de scherpe helling in de bocht. De scherpe hoek van de bochten maakt het voor de
fietsers met een hoge snelheid mogelijk relatief haaks op de baan te blijven. In deze
bochten kunnen snelheden oplopen tot 85 kilometer per uur. Bij de ideale snelheid
staat de resulterende kracht van de centrifugale kracht en de zwaartekracht precies
haaks op het oppervlak van de baan. Bij teamraces wordt er niet door iedereen voluit
gereden en zijn er rijders die bovenin de bocht, balancerend in hun pedalen, wachten
om zich naar beneden te laten storten. Om deze redenen is de helling 10 tot 15
graden minder dan wat de natuurkundige berekeningen aangeven en is het mogelijk
om op verschillende snelheden over de baan te fietsen. Belangrijke wedstrijden
worden over het algemeen gehouden op banen met speciale markeringen. Tussen het
binnenveld, waar de fietsers warm kunnen rijden, en de baan bevindt zich een blauwe
band, ook wel de côte d’azur genoemd. Deze azuurblauwe band neemt ongeveer tien
procent van het oppervlak van het binnenveld in beslag. Hoewel het niet verboden
is op deze blauwe band fietsen, heeft het betreden ervan tijdens het rijden van de
race diskwalificatie tot gevolg. De blauwe band is tevens een waarschuwing voor de

29 m2
134 m2
26 m2
12 m2
1,5 m2
8 m2
27 m2
27 m2
25 m2
50 m2
22 m2
30 m2

rijders die te dicht bij het binnenveld komen met hun pedalen en daardoor kans
lopen te vallen. 20 centimeter boven de blauwe band bevindt zich een 5 centimeter
dikke zwarte lijn. De binnenkant van deze lijn bepaalt de officiële lengte van de baan.
90 centimeter daarboven bevindt zich een 5 centimeter dikke rode lijn. De ruimte
tussen de zwarte en rode lijn is de sprintersbaan. Een fietser die aan de leiding gaat
in die baan mag niet aan de binnenkant van deze baan in worden gehaald. Minimaal
250 centimeter boven de binnenkant van de baan, of halverwege de breedte van
de baan, bevindt zich de blauwe lijn. Deze lijn is voor de ‘stayers’ die boven deze lijn
wachten tot hun teamgenoten langszij komen en afgelost kunnen worden. Vroeger
waren er geen vereisten omtrent de afmetingen van de fietsbanen. Dit resulteerde in
verschillende vormen en lengten. Pas in 1896, bij de introductie van de Olympische
Spelen, werden de afmetingen gestandaardiseerd. De lengten zijn nu zo bepaald dat

Opslag fietswinkel
Eetcafé
Keuken
Opslag keuken
Koeling keuken
Opslag schoonmaak
Opslag
Personeelsruimte
Douches
Toiletten
Fietsparkeerplaats
Technische ruimte
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700 m2
120 m2
1615 m2

Concept
Het huidige museum heeft zijn gehele collectie ondergebracht in de kelder van het
Centrum Ronde van Vlaanderen. De bezoeker loopt tussen de wanden met foto’s
en informatie door de expositie en komt uiteindelijk boven in de museumwinkel aan
het einde van het museum. De gehele expositie is zo op een relatief klein oppervlak
geplaatst. Om de expositie in het nieuwe gebouw toegankelijker te maken voor de
doelgroep, wielrenners en wielerliefhebbers, zijn de onderdelen van de expositie
achter elkaar gelegd in een lint. Om dit vervolgens te vormen tot een gebouw is
gebruik gemaakt van het concept van een velodroom.

35 m2
100 m2
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Binnenveld
Warming-up
Côte d’Azur
Wielerbaan

Openbare vijver
Langzame fietsbaan
Voetgangersexpositie
Snelle fietsbaan

ze bij vermenigvuldiging op een kilometer uitkomen. Kleine wielerpistes hebben een
lengte van 166,67 meter en lange banen zijn 500 meter. De Olympische standaard is
250 meter.
Als eerste is de ovale vorm van een velodroom geprojecteerd op de vorm van de
Markt in Oudenaarde. Door de afmetingen van de Markt is het mogelijk, ondanks
de ongebruikelijke vorm, de lengte van 250 meter aan te houden. De baan is geheel
verzonken in de markt en laat een gat in het midden waar een vijver in is geplaatst.
De opzet van de velodroom met een baan voor de warming-up, de côte d’azur en
de daadwerkelijke wielerbaan waarop de races gereden worden is gebruikt om
de lintvormige expositie vorm te geven. De baan voor de warming-up is vertaald
naar een langzame fietsbaan en de wielerbaan naar een snelle fietsbaan voor de
gevorderde wielrenner. Tussen deze twee banen ligt de côte d’azur waar niet gefietst
mag worden. Deze baan komt in het museum terug als expositie voor voetgangers.
De voetgangersbaan wordt aan twee kanten geflankeerd door expositiebanen die de
scheiding vormen tussen de fietsbanen en het voetpad. Als tweede is het traject van
de Ronde van Vlaanderen, dat langs de westkant van de Markt komt en de Markt op
het zuidoostpunt verlaat, verlegd. Vanuit het noordwesten maakt het parcours nu een
geleidelijke bocht naar het punt waar de markt verlaten wordt. Het nieuwe traject komt
zo op een stalen hangbrug in het gat in de markt te liggen. Dit punt wordt een extra
hoogtepunt in de Ronde waar de renners op hoge snelheid de markt doorkruisen.
Deze brug biedt tevens toegang tot het volume dat als derde ingreep bovenop
de baan wordt geplaatst om het Centrum Ronde van Vlaanderen en het gedeeld
programma te huisvesten. Hier starten de fietsroutes en zijn kaarten en informatie te
verkrijgen. De belangrijkste aanvoerroute voor wielertoeristen komt van de snelweg
ten westen van Oudenaarde. Na de afslag van de snelweg is er tal van parkeerplaatsen

47 Concept: van velodroom naar museum

48 Profielen van het museum
Van boven naar beneden: snelle fietsbaan,
voetpad en langzame fietsbaan

het westen naar de markt. Dit en de richting van de hangbrug leiden tot de richting
waarin het volume geplaatst is. De entree van het museum ligt aan de zuidgevel van
het volume en wordt bereikt over het fietspad dat op het dak van de baan ligt. Aan de
noordgevel ligt de uitgang.
Profiel
Om de ervaring van de Ronde van Vlaanderen te kunnen ervaren in het museum is er
rekening gehouden met het profiel van de Ronde. Dit profiel wordt gekenmerkt door
veel korte maar steile hellingen. De snelle baan, die bestemd is voor de gevorderde
wielrenner, heeft een deel van dit kenmerkende profiel gekregen. Na een korte klim en
afdaling volgt een helling met het indrukwekkende stijgingspercentage van 20 procent.
Deze helling, die zes en een halve hoogtemeter overbrugd, is vergelijkbaar met een
stuk van de iconische Paterberg en Koppenberg. Door de houten fietsbaan op de steile
helling te bestraten met kasseien wordt de echte ervaring van de Ronde bereikt. Op de
plaats van de hellingen wordt de baan breder om rekening te houden met de breder
wordende vetergang. De binnenbaan, bestemd voor de langzame fietsers, heeft een
geleidelijk profiel dat binnen de richtlijnen van de ‘ontwerpwijzer fietsverkeer’ valt.
Beide banen hebben een standaardbreedte van twee en een halve meter waardoor
het mogelijk is met twee personen naast elkaar te fietsen of elkaar in te halen. Het
voetpad volgt het profiel van de langzame fietsbaan.

aan de Minderbroederstraat. Fietsers komen van de parkeerplaatsen en rijden vanuit
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49 Isometrie velodroom en fiets- en
expositiebanen

50 Collectie
Blijvende collectie links en de tijdelijke
collectie rechts

Collectie
De expositie is bevindt zich aan weerszijden van het voetpad, en scheidt het pad van
de fietsbanen. De twee banen van de expositie zijn vormgegeven als witte blokken
die in hoogte verschillen. De afmetingen van de blokken, hoewel ze allen één meter
breed zijn, hangen af van wat erop geëxposeerd wordt. De collectie is afkomstig van
het huidige museum en bestaat uit fietsen, fietsonderdelen, fietskleding, allerhande
memorabilia, boeken, tijdschriften, posters, trofeeën, een cameramotor en een
volgwagen. Kleine objecten worden tentoongesteld in het blok, onder een glazen
plaat en fietsen en bustes met shirts staan op lagere blokken. De tijdelijke collectie
wordt in de brede zuidwesthoek tentoongesteld. Op deze plek is de snelle fietsbaan
op zijn hoogste punt, en kan men onder de fietsbaan door lopen en de trap nemen.
Boven bevindt zich de tijdelijke collectie, die op dit moment objecten van de huidige
kampioen en drievoudig winnaar van de Ronde van Vlaanderen, Fabian Cancellara,
bevat. De vloer volgt trapsgewijs de helling van de fietsbaan en vormt op deze manier
in twee richtingen een tribune. Vanuit deze plek kan twee kanten uit de fietsbaan
bekeken worden. Om de focus op de banen en expositie te houden zijn de wanden
gesloten. Horizontale bekistingslijnen in het beton benadrukken de richting en
snelheid. De blokken worden van boven belicht door daklichten. De daklichten hebben
dezelfde vorm als de expositiebanen en liggen iets verhoogd in het dak. Op deze
manier scheiden ze de paden van de fietsers en voetgangers naar de entree en kan
van bovenaf al een blik worden geworpen op de expositie.
Toegevoegd volume
De ingang van het museum ligt in de zuidgevel van het volume dat bovenop de baan
is geplaatst. Vanaf de zuidwestzijde van de Markt is het dak begaanbaar met de fiets
of te voet. Over het dak daalt men geleidelijk af naar het volume en fietst men door
de schuifdeur naar binnen. Bij de balie kan een kaartje gekocht worden waarna de
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51 Isometrie dak en constructie boven fietsen expositiebanen

bezoeker op de fiets via een hellingbaan afdaalt naar de fietsbanen en de expositie.
Hier kan de keuze tussen de snelle en langzame fietsbaan gemaakt worden. Na een
ronde te fietsen kan weer gewisseld worden tussen de twee banen, kan de fiets
geparkeerd worden om de expositie te voet te bekijken of men kan de hellingbaan
omhoog nemen om het museum te verlaten. Voetgangers komen op dezelfde manier
het museum binnen maar moeten na betaling aan de balie de trap of de lift naar
beneden nemen.
Via een plateau verbonden met de hangbrug kan het informatiecentrum, de fietswinkel
en het eetcafé bereikt worden. Op het plateau is er de ruimte om fietsen te parkeren.
Binnen verbindt de entreehal het museum met het eetcafé en de fietswinkel. De
fietswinkel is tevens museumwinkel en heeft een werkplaats. Het eetcafé en de
winkel liggen beide aan de glazen gevel en kijken uit over de hangbrug en de vijver
en bieden zo tijdens de Ronde van Vlaanderen het beste uitzicht op het parcours. In
het noordelijke deel van het volume is het Centrum Ronde van Vlaanderen, met een
kantoor en een zaal, ondergebracht.
Het constructieve stramien van het rechthoekige volume is ook gebruikt voor de
constructie van het dak van de fietsbaan. Op deze manier wordt er een samenhang
tussen de twee volumes gecreëerd en wordt de lange hoge ruimte van de fietsbaan op
een speelse manier gebroken.

106

107

52 Plein en vijver
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Openbare ruimte
Het dak van het rechthoekige volume is gelijkvloers met de straat en is het enige
overgebleven stuk plein. Waar de markt voorheen ingericht was als parkeerplaats
is deze nu bestraat met twee verschillende soorten kasseien en zijn er twee
zitelementen geplaatst. De richting van de dwarsstraat op de Markt is in de bestrating
doorgetrokken en dezelfde kleur bestrating maakt in de noordhoek een connectie
met het monumentale stadhuis. Via een wenteltrap, die het rechthoekige volume
doorsnijdt, is het plein verbonden met de vijver in het gat. Hier loopt een houten
vlonder langs de gevel van de fietsbanen, waarop een ‘wall of fame’ de winnaars van
de Ronde van Vlaanderen aan de bezoeker toont. Ieder jaar wordt de naam van de
winnaar in de betonnen gevel gegraveerd. De looproute over de vlonder deelt de
vijver in drie delen. Elk van deze delen heeft een andere bodem. Het zuidelijke deel,
en tevens het grootste, is bedekt met kasseien, de twee noordelijke delen zijn bedekt
met verschillende kiezelstenen. In het zuidelijke deel, dat vanaf straatniveau het best
zichtbaar is, staat het kunstwerk ‘De ontsnapping’. Dit kunstwerk werd gemaakt door
Erik Nagels voor het honderdjarig bestaan van de Ronde van Vlaanderen en bestaat uit
meerdere gekleurde wielrenners die geïnspireerd zijn door speelgoed uit de jaren 70.
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CONCLUSIE EN DISCUSSIE

Fietsen is een praktische en goedkope manier van transport. De huidige ecologische
tendens zorgt ervoor dat de fiets weer een steeds prominentere plek in het verkeer
krijgt. Fietsen reduceert de uitstoot van koolstofdioxide, verkeersopstoppingen,
verkeersongelukken en het verbetert de gezondheid. Het nadeel van fietsen is alleen
nog de omgeving waar gefietst wordt. Deze is vaak nog niet aangepast voor het
grote aantal fietsers. Nederland en Denemarken, waar ongeveer een derde van de
stedelijke verplaatsingen op de fiets plaatsvindt, lopen op dit vlak ver voor op de rest
van de wereld. De infrastructuur is hier functioneel en vanuit het oogpunt van de
fietser opgezet. Waar in Amerika de fietsers tussen het gemotoriseerde verkeer en de
geparkeerde auto’s fietsen, rijden fietsers in Nederland en Denemarken gescheiden
van het verkeer tussen de geparkeerde auto’s en de berm.
Steven Fleming (2012) geeft aan in Cycle Space dat fietsen de gebouwde omgeving
compacter laat ervaren. Veel steden zijn gemaakt voor voetgangers of paard met
wagen, die een snelheid heeft van ongeveer zes kilometer per uur. Op de fiets worden
makkelijk snelheden bereikt die vier keer zo hoog liggen en daarmee afstanden in tijd
vier keer zo klein laten lijken. Ten opzichte van automobilisten, die in een afgesloten
cocon rijden, hebben fietsers meer contact met hun omgeving.
Er zijn vele, nog onbekende, manieren om betekenis te geven aan architectuur voor de
fietser. Het feit dat fietsen een opkomend fenomeen is in vele steden maakt het dat
er nog weinig praktijkvoorbeelden zijn om verschillende ideeën te toetsen. Bouwen
speciaal voor fietsers is niet geheel nieuw maar heeft lange tijd enkel een functionele
betekenis gehad. Deze gebouwen, bijvoorbeeld fietsparkeervoorzieningen, faciliteren
de fietser maar hebben geen extra betekenis. Een andere mogelijkheid is gebouwen
te ontwerpen om de fiets als vervoersmiddel op de kaart te zetten. BIG doet dit heel
bewust met zijn ontwerp voor het paviljoen op de Expo in Shanghai. Washington DC
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had zelfs drie miljoen dollar over voor een glazen fietsenstalling, met het doel de fiets
op de kaart te zetten.
De ontwerpenopgave aan de hand van dit onderzoek was een museum te ontwerpen
voor de Ronde van Vlaanderen. Om dit nieuwe museum een directe relatie te geven
met zijn doelgroep, wielrenners en wielertoeristen, is het museum ontworpen om
door te kunnen fietsen. Het belangrijkste hierbij was de ervaring van de Ronde van
Vlaanderen in het museum te verwerken. Dit is gedaan door een fragment van het
kenmerkende profiel van de Ronde, met korte maar steile hellingen, op te nemen in
de buitenste fietsbaan. De kasseien, die de Ronde maken tot een zware klassieker, zijn
gebruikt om deze helling extra zwaar te maken. Het museum ligt in het centrum van
Oudenaarde verzonken in de Markt. Op deze plek, waar de Ronde zijn finale ingaat en
ook finisht, is het museum een uitstekend uithangbord voor de Ronde van Vlaanderen
en het wielrennen in het algemeen.
Dit onderzoek is gedaan aan de hand van een literatuuronderzoek aangevuld
met case studies. Bij dit onderzoek is gebleken dat de hoeveelheid literatuur en
praktijkvoorbeelden om te analyseren nog laag is. Dit komt omdat architectuur voor de
fietser nog een opkomend fenomeen is. Dit heeft ertoe geleid dat de literatuurstudie
hoofdzakelijk gebaseerd is op vier boeken. Voor de case studies heb ik gekozen voor
twee gebouwen van de firma BIG, die duidelijk ontworpen zijn met de fietser als
gebruiker. Er zijn nog vele andere ontwerpen gemaakt door bureaus maar de meeste
zijn nooit gerealiseerd. De literatuurstudie, case studies en de uitgangspunten van
de ontwerpwijzer fietsverkeer vormen samen uiteindelijk een goede basis voor het
ontwerp.
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Bovenaanzicht
1:500
1. Plein
2. Wenteltrap naar vijver
3. Fietsbrug
4. Toegang entreehelling
5. Afgesloten baan
6. Voetpad
7. Fietspad
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Plattegrond Peil -2 meter
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1. Entree museum
2. Vide met hellingbanen en trappen
3. Uitgang museum
4. Entree met infobalie CRvV
5. Fietswinkel met werkplaats
6. Eetcafé
7. Keuken
8. Kantoor
9. Zaal
10. Personeelsruimte
11. Douches
12. Opslag
13. Expositie
14. Tribune en tijdelijke expositie
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Plattegrond Peil -4 meter
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1. Entree museum
2. Vide met hellingbanen en trappen
3. Uitgang museum
4. Entree met infobalie CRvV
5. Fietswinkel met werkplaats
6. Eetcafé
7. Keuken
8. Kantoor
9. Zaal
10. Personeelsruimte
11. Douches
12. Opslag
13. Expositie
14. Toegang tot tribune en tijdelijke expositie
15. Technische ruimte en opslag museum
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Plattegrond Peil -9 meter
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1. Langzame fietsbaan
2. Voetgangersexpositie
3. Snelle fietsbaan
4. Fietsenstalling
5. Technische ruimte
6. Openbare vijver
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Detail 1
1:10
1. Natuursteen tegels 80 mm
2. Drainagelaag 125 mm
3. Waterkerende laag
4. XPS isolatie 100 mm
5. Dampremmende laag
6. Gewapend beton 300 mm
7. Solarglaze Walk On met 25 mm door
warmte versterkt glas
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Technische Doorsnede
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Fietsbaan verdiept naast de weg
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Detail 2.1
1:10
1. Natuursteen tegels 80 mm
2. Drainagelaag 125 mm
3. Waterkerende laag
4. XPS isolatie 100 mm
5. Dampremmende laag
6. Gewapend beton 300 mm
7. Noodoverstort
8. Gewapend beton 200 mm
9. Dampremmende laag
10. XPS isolatie 150 mm
11. Gewapend beton 150 mm
12. Foamglass
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Technische Doorsnede
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Fietsbaan naast verdiepte vijver
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Detail 2.2
1:20
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1. Werkvloer beton 100 mm
2. XPS isolatie 150 mm
3. Dampremmende laag
4. Gewapend beton 400 mm
5. EPS isolatie 100 mm
6. Houten vlonder op HE200A
7. Noodoverstort
8. Vijver
9. Stenen
10. Waterkerende laag
11. XPS isolatie 60 mm
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Fietsbaan naast verdiepte vijver
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3.1
Detail 3.1
1:10

P=0

1. Kasseien 130x130 mm
2. Drainagelaag 170 mm
3. Waterkerende laag
4. XPS isolatie 100 mm
5. Dampremmende laag
6. Gewapend beton 300 mm
7. Schuco FW60+ vliesgevel
8. GW glazen balustrade
9. Foamglass
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Overstekend volume met plein boven
verdiepte vijver
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3.1
Detail 3.2
1:10
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1. Gevlinderde betonvloer 200 mm
2. Dampremmende laag
3. XPS isolatie 100 mm
4. Gewapend beton 300 mm
5. Schuco FW60+ vliesgevel
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Technische Doorsnede
1:75
Overstekend volume met plein boven
verdiepte vijver
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