
W
ie defiets
pakt
voor een
stadsritje,
is vaak een
stuk snel-

ler danmetdeauto.Bovendien is
fietsengoedkoper, gezonder en
beter voorhetmilieu.Datweten
wijNederlanders allang,maarook
elders indewereld isdefietsmet
eenopmarsbezig. Beterefietspa-
denengoede voorzieningen, zoals
stallingenen reparatiepunten,
dragendaaraanbij. Alswe steden
inrichtenopdefietser inplaats
vandeauto, is het idee, zullen
inwoners vanzelf vakerdefiets
pakken.
Het ligtwel iets ingewikkelder

dandat. In sommige culturen isde
fietsnog steedshet vervoermiddel
voordearmen.Als jehet ookmaar
enigszinskuntbetalen, schaf je
eenautoaan, zelfs al sta jedaar-
meealna tweeminuten indefile.
InNederland ishetfietsgebruik

het laagst inhetRotterdamse
stadsdeel Feijenoord.Hierwordt
hetfietsengestimuleerdmet een
Fietsbank:mensendie zichgeen
fiets kunnen veroorloven, kunnen
eengratisfiets ophalenenfietsles-A
lle

ru
im

te
vo
or

de
fie
ts

Fietserswinnen terrein in stedenoverde
helewereld.Overheden investerenflink
inbeterefietspaden,hightechstallingen
enanderevoorzieningendie functioneel
enooknogmooi zijn.

DoorElsbethGrievink

Degrootste
fietsparkeergarage
terwereld, onderhet
stationsplein inUtrecht.

senkrijgen.Ook inMaastricht is
eenFietsbank.Verderwordt in
heelNederlandgeëxperimenteerd
metdeelfietssystemen,wordt er
gesprokenovernuendaneen
autovrije zondagenwordener
steedsmeer ‘slimmeverkeerslich-
ten’ geplaatst, diefietsersbij regen
voorranggunnen.Enniet alleen in
Nederland.
Hetwerkt.Het aantal inwo-

nersdatmetdefietsnaarhet
werkgaat, neemt in veel steden
toe.Niet alleen infietsstedenals
AmsterdamenKopenhagen,maar
ook in landenwaar jehetminder
verwacht, zoalsChina.Naast in-
frastructurele aanpassingenduikt
er indrukwekkendefietsarchitec-
tuurop.Architectuurdiebijdraagt
aaneen leefbareomgeving, een
schonermilieu, eenduurzame
economie, gezondere inwoners en
inclusievere gemeenschappen.En
die, zullen zelfs fervente autolief-
hebbersmoeten toegeven, ooknog
een lust voorhet oog is.

Degrootstefietsparkeer-
garage vandewereld
bevindt zichonderhet
verhoogde stationsplein
inUtrecht. Ze is ontwor-
pendoorEctorHoogstad
Architecten, teltmaar
liefst drie verdiepingen
enbiedtplekaan12.500
fietsen.
Het is eendrive-in-

fietsenstalling: vanuit
de stad rijd je zonaar
binnen.Danvolg je een
routeover inpandige
hellingbanen, omeen
plekje te vinden voor je
stalen ros.Daarbijword
je geholpendoordigitale
verwijsborden, die laten
zienwaarnog vrije plek-
ken zijn. Bovendien is de
stalling aangeslotenop
het zogenoemdeP-route-
systeemvoorfietsers,
zodat je thuis,met een
app, of opdeborden inde
stadalvast kunt checken
hoeveel parkeerplaatsen
ernog zijn.
Dooreenprettige

akoestiek, eenzee van
daglicht enhetgebruik
vanrondevormenen
videsheefthet architec-
tenbureauhetparkeren
tot eenprettigeervaring
weten temaken.De
fietsenstalling inUtrecht
doetbovendiendienst als
tunnel,waardoorfietsers
het stationsgebiedon-
dergrondsdoorkruisen.
Hetbovengrondsestati-
onspleinblijft zofietsvrij.

FIETSKATHEDRAAL
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Kopenhagen is eenechte
fietsstad: veertigprocent
vande inwoners gaatmet
defietsnaarhetwerk.
Heel goed, al vormen
demassa’s geparkeerde
fietsen somseenminder
prettig aanzicht.Neem
KarenBlixensPlads, een
vandegrootstepublieke
pleinen vanKopenhagen,
dat precies tussende
universiteitscampusen
eennatuurgebied ligt.
Ditwas jarenlangeen
grijzigplein,waar talloze
studentenhunfietsneer-
zetten,wat een rommelig
beeldopleverde.
HetDeense architec-

tenbureauCobemaakte
vandenoodeendeugd
en transformeerdehet
plein tot een landschap
vanholle, betonnen
heuvels,waaronder
zichfietsenstallingen
bevinden. Zoblijven
ruim tweeduizendfietsen
grotendeels buitenbeeld,
enkanhetpleinboven-
grondsgebruiktworden
voor al diedingenwaar
je eenpleingraag voor
gebruikt. Zitten, elkaar
ontmoeten, eenbroodje
eten.De trappen tegende
heuvels functionerenbo-
vendienals auditorium
indebuitenlucht,waar
bijmooiweer lezingenen
lessennaartoe verplaatst
worden.

OPGERUIMD
STAATNETJES

2.

Dat ze indeChinese
miljoenenstedennogal
vande elevatedhighways
zijn, is bekend.Tot voor
kortwarendie echter
alleenaanhet autover-
keer voorbehouden.Maar
nukunnenookfietsers
zo’n zogeheten skyway
nemen, althans inde stad
Xiamen.Hier zweeft een
acht kilometer langpad
vijfmeterbovendeweg,
exclusief bedoeld voor

fietsers.Hetpad leidt
langs vijfwoonwijkenen
driebusinessdistrictsen
telt onderwegelf opgan-
genenafritten.
Hetpad isniet alleen

het eerste vanChina,
maarookhet langste
terwereld.De stadsbe-
wonersmakener gretig
gebruik van,wantmetde
fiets kunnenze veel snel-
ler vanennaarhunwerk
komen,doordat zeniet

meeropdedichtgeslibde
wegen indefilehoeven
te staan.
Het zwevendefietspad

werdontworpendoor
hetDeense architecten-
bureauDissing+Weitling,
dat in2014ookal
bekendheid verwierf
met zijnprijswinnende
Bicycle Snake, een ruim
opgezettefietsbrug, die
doorhet centrumvan
Kopenhagenkronkelt.

ZWEVEN ISLEVEN

Fietsenstalling
onderKaren
BlixensPlads,
inKopenhagen.
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DeSkyway
inXiamen.
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OlafurEliasson
ontwierpde
Cirkelbroen in
Kopenhagen.

DeCirkelbroen in
Kopenhagen laat zienhoe
fietsvoorzieningenont-
haastendkunnenwerken
inde stad.Dezefietsers-
en voetgangersbrug, die
tweehavengebiedenmet
elkaar verbindt, is ont-
worpendoordewereld-
beroemdekunstenaar
OlafurEliasson, dieniet
als doel hadmensenzo
snelmogelijk vanAnaar

B te transporteren.Veel
belangrijker vindthij
het dat stedenplekken
hebbendieuitnodigen
tot even stilstaanenom
jeheenkijken.
Hij creëerde vijf cirkel-

vormigeplatforms, geïn-
spireerdopde vissers-
botendiehij als kind in
IJsland zag, die zodicht
bij elkaar lagendathet
leekalsof je springend

vanbootnaarbootnaar
deoverkant konkomen.
Deplatforms liggenniet
in één rechte lijn,maar
verspringen.Hierdoor
word je gestimuleerd
vaart teminderen,mis-
schien zelfs af te stappen
en te genieten vande
brug zelf endeomgeving.
Veelmeerdaneenbrug
isCirkelbroeneenont-
moetingsplaats eneen

plekomeven rustigna te
denken.
OmdatEliasson vindt

dat stedenmeerplekken
nodighebbendiedaartoe
uitnodigen,houdthij
zichals kunstenaar graag
bezigmetdepublieke
ruimte. Sfeer kun jeniet
plannen, zegthij.Maar
je kuntwel voorwaarden
scheppenomdesfeer te
latengroeien.

SFEERMAKER
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Fietsenstalling
onderKaren
BlixensPlads,
inKopenhagen.

DePontAdolphe is een
brug vanmeerdaneen
eeuwouden is 153meter
lang.Hij verbindthet
centrumvande stad
Luxemburgmethet
station. In2014werdde
bruggerestaureerd en
verbreed, zodat er ook
een tramoverheenkan
rijden.DeLuxembur-
gerswildener ookeen
fietspadbij,maardaar
was eigenlijk geenplek
meer voor.
CBAArchitects, een

Luxemburgsbureau,
onder leiding vanChris-
tianBauer, vondeen

oplossingenontwierpde
Passerelle: een super-
moderne luchtbrug, die
met staalkabels onderde
PontAdolphe is opge-
hangen.Het even strakke
als rankedesigndoet op
geenenkelemanier af-
breukaanhethistorische
beeld vandeoorspron-
kelijkebrug, ietswaar
veel inwonersbang voor
waren.
Inplaatsdaarvan zijn

zeblij dat zenu snel en
comfortabelnaardeover-
kant kunnen,fietsend
bovenhetdal vande
Pétrusse.o

ONDERDEBRUG
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