1.

Door Elsbeth Grievink

W

ie de ﬁets
pakt
voor een
stadsritje,
is vaak een
stuk sneller dan met de auto. Bovendien is
ﬁetsen goedkoper, gezonder en
beter voor het milieu. Dat weten
wij Nederlanders allang, maar ook
elders in de wereld is de ﬁets met
een opmars bezig. Betere ﬁetspaden en goede voorzieningen, zoals
stallingen en reparatiepunten,
dragen daaraan bij. Als we steden
inrichten op de ﬁetser in plaats
van de auto, is het idee, zullen
inwoners vanzelf vaker de ﬁets
pakken.
Het ligt wel iets ingewikkelder
dan dat. In sommige culturen is de
ﬁets nog steeds het vervoermiddel
voor de armen. Als je het ook maar
enigszins kunt betalen, schaf je
een auto aan, zelfs al sta je daarmee al na twee minuten in de ﬁle.
In Nederland is het ﬁetsgebruik
het laagst in het Rotterdamse
stadsdeel Feijenoord. Hier wordt
het ﬁetsen gestimuleerd met een
Fietsbank: mensen die zich geen
ﬁets kunnen veroorloven, kunnen
een gratis ﬁets ophalen en ﬁetsles-
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sen krijgen. Ook in Maastricht is
een Fietsbank. Verder wordt in
heel Nederland geëxperimenteerd
met deelﬁetssystemen, wordt er
gesproken over nu en dan een
autovrije zondag en worden er
steeds meer ‘slimme verkeerslichten’ geplaatst, die ﬁetsers bij regen
voorrang gunnen. En niet alleen in
Nederland.
Het werkt. Het aantal inwoners dat met de ﬁets naar het
werk gaat, neemt in veel steden
toe. Niet alleen in ﬁetssteden als
Amsterdam en Kopenhagen, maar
ook in landen waar je het minder
verwacht, zoals China. Naast infrastructurele aanpassingen duikt
er indrukwekkende ﬁetsarchitectuur op. Architectuur die bijdraagt
aan een leefbare omgeving, een
schoner milieu, een duurzame
economie, gezondere inwoners en
inclusievere gemeenschappen. En
die, zullen zelfs fervente autoliefhebbers moeten toegeven, ook nog
een lust voor het oog is.

De grootste
fietsparkeergarage
ter wereld, onder het
stationsplein in Utrecht.

De grootste ﬁetsparkeergarage van de wereld
bevindt zich onder het
verhoogde stationsplein
in Utrecht. Ze is ontworpen door Ector Hoogstad
Architecten, telt maar
liefst drie verdiepingen
en biedt plek aan 12.500
ﬁetsen.
Het is een drive-inﬁetsenstalling: vanuit
de stad rijd je zo naar
binnen. Dan volg je een
route over inpandige
hellingbanen, om een
plekje te vinden voor je
stalen ros. Daarbij word
je geholpen door digitale
verwijsborden, die laten
zien waar nog vrije plekken zijn. Bovendien is de
stalling aangesloten op
het zogenoemde P-routesysteem voor ﬁetsers,
zodat je thuis, met een
app, of op de borden in de
stad alvast kunt checken
hoeveel parkeerplaatsen
er nog zijn.
Door een prettige
akoestiek, een zee van
daglicht en het gebruik
van ronde vormen en
vides heeft het architectenbureau het parkeren
tot een prettige ervaring
weten te maken. De
ﬁetsenstalling in Utrecht
doet bovendien dienst als
tunnel, waardoor ﬁetsers
het stationsgebied ondergronds doorkruisen.
Het bovengrondse stationsplein blijft zo ﬁetsvrij.
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Alle ruimte voor de ﬁets

Fietsers winnen terrein in steden over de
hele wereld. Overheden investeren ﬂink
in betere ﬁetspaden, hightechstallingen
en andere voorzieningen die functioneel
en ook nog mooi zijn.

Fietsenstalling
onder Karen
Blixens Plads,
in Kopenhagen.

2.

OPGERUIMD
STAAT NETJES
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De Skyway
in Xiamen.

3.

ZWEVEN IS LEVEN

Dat ze in de Chinese
miljoenensteden nogal
van de elevated highways
zijn, is bekend. Tot voor
kort waren die echter
alleen aan het autoverkeer voorbehouden. Maar
nu kunnen ook ﬁetsers
zo’n zogeheten skyway
nemen, althans in de stad
Xiamen. Hier zweeft een
acht kilometer lang pad
vijf meter boven de weg,
exclusief bedoeld voor

ﬁetsers. Het pad leidt
langs vijf woonwijken en
drie business districts en
telt onderweg elf opgangen en afritten.
Het pad is niet alleen
het eerste van China,
maar ook het langste
ter wereld. De stadsbewoners maken er gretig
gebruik van, want met de
ﬁets kunnen ze veel sneller van en naar hun werk
komen, doordat ze niet

meer op de dichtgeslibde
wegen in de ﬁle hoeven
te staan.
Het zwevende ﬁetspad
werd ontworpen door
het Deense architectenbureau Dissing+Weitling,
dat in 2014 ook al
bekendheid verwierf
met zijn prijswinnende
Bicycle Snake, een ruim
opgezette ﬁetsbrug, die
door het centrum van
Kopenhagen kronkelt.
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Kopenhagen is een echte
ﬁetsstad: veertig procent
van de inwoners gaat met
de ﬁets naar het werk.
Heel goed, al vormen
de massa’s geparkeerde
ﬁetsen soms een minder
prettig aanzicht. Neem
Karen Blixens Plads, een
van de grootste publieke
pleinen van Kopenhagen,
dat precies tussen de
universiteitscampus en
een natuurgebied ligt.
Dit was jarenlang een
grijzig plein, waar talloze
studenten hun ﬁets neerzetten, wat een rommelig
beeld opleverde.
Het Deense architectenbureau Cobe maakte
van de nood een deugd
en transformeerde het
plein tot een landschap
van holle, betonnen
heuvels, waaronder
zich ﬁetsenstallingen
bevinden. Zo blijven
ruim tweeduizend ﬁetsen
grotendeels buiten beeld,
en kan het plein bovengronds gebruikt worden
voor al die dingen waar
je een plein graag voor
gebruikt. Zitten, elkaar
ontmoeten, een broodje
eten. De trappen tegen de
heuvels functioneren bovendien als auditorium
in de buitenlucht, waar
bij mooi weer lezingen en
lessen naartoe verplaatst
worden.

Olafur Eliasson
ontwierp de
Cirkelbroen in
Kopenhagen.

4.

De Cirkelbroen in
Kopenhagen laat zien hoe
ﬁetsvoorzieningen onthaastend kunnen werken
in de stad. Deze ﬁetsersen voetgangersbrug, die
twee havengebieden met
elkaar verbindt, is ontworpen door de wereldberoemde kunstenaar
Olafur Eliasson, die niet
als doel had mensen zo
snel mogelijk van A naar
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B te transporteren. Veel
belangrijker vindt hij
het dat steden plekken
hebben die uitnodigen
tot even stilstaan en om
je heen kijken.
Hij creëerde vijf cirkelvormige platforms, geïnspireerd op de vissersboten die hij als kind in
IJsland zag, die zo dicht
bij elkaar lagen dat het
leek alsof je springend

van boot naar boot naar
de overkant kon komen.
De platforms liggen niet
in één rechte lijn, maar
verspringen. Hierdoor
word je gestimuleerd
vaart te minderen, misschien zelfs af te stappen
en te genieten van de
brug zelf en de omgeving.
Veel meer dan een brug
is Cirkelbroen een ontmoetingsplaats en een

plek om even rustig na te
denken.
Omdat Eliasson vindt
dat steden meer plekken
nodig hebben die daartoe
uitnodigen, houdt hij
zich als kunstenaar graag
bezig met de publieke
ruimte. Sfeer kun je niet
plannen, zegt hij. Maar
je kunt wel voorwaarden
scheppen om de sfeer te
laten groeien.
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SFEERMAKER

5.

Fietsenstalling
onder Karen
Blixens Plads,
in Kopenhagen.

De Pont Adolphe is een
brug van meer dan een
eeuw oud en is 153 meter
lang. Hij verbindt het
centrum van de stad
Luxemburg met het
station. In 2014 werd de
brug gerestaureerd en
verbreed, zodat er ook
een tram overheen kan
rijden. De Luxemburgers wilden er ook een
ﬁetspad bij, maar daar
was eigenlijk geen plek
meer voor.
CBA Architects, een
Luxemburgs bureau,
onder leiding van Christian Bauer, vond een

oplossing en ontwierp de
Passerelle: een supermoderne luchtbrug, die
met staalkabels onder de
Pont Adolphe is opgehangen. Het even strakke
als ranke design doet op
geen enkele manier afbreuk aan het historische
beeld van de oorspronkelijke brug, iets waar
veel inwoners bang voor
waren.
In plaats daarvan zijn
ze blij dat ze nu snel en
comfortabel naar de overkant kunnen, ﬁetsend
boven het dal van de
Pétrusse. o
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ONDER DE BRUG

