Een rijk verleden
‘velodroom’

Bron www.geopunt.be (periode 1979-1991)

Geschiedenis van een velodroom
Vanaf hier kan je de site van de voormalige velodroom bereiken. Deze maakte samen
met de tuinwijk, het casino en de kantine deel uit van de voorzieningen voor de werknemers van de voormalige elektriciteitscentrale.

Tijdens WO II werd het binnenplein als groentekweekplein gebruikt om extra voedingsmiddelen te hebben. Na de oorlog diende het als voetbalveld voor de sportievelingen
van de centrale.

Leopold Herry, directeur van de centrale, besliste
een velodroom te bouwen nadat hij vernam dat
een aantal werknemers een wielertoeristenclub
hadden opgericht.

Rond 1980 werd de velodroom een laatste keer hersteld om een criterium te rijden.
Nadien raakte het zwaar in verval.
In 1996 werd de piste op drie dagen tijd afgebroken.

In 1929 startte de bouw van de piste met een
cementband van 6 meter breed en een binnenomtrek van 366 meter.
Architect Eugène Dhuicque ontwierp de velodroom
en het eigen personeel van de elektriciteitscentrale
stond in voor de bouw ervan.
De eerste koers werd gereden in 1930: een clubkampioenschap voor de wielertoeristen. Het laatste
grote evenement was het Belgische baankampioenschap op 6, 7 en 8 juni 1981.
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En vandaag?
Op vraag van omwonenden werd in het park op deze historische plaats de velodroom
vormelijk weergeven door een ovaal opengemaakte uitsparing in het bos. Je kan je er
neervleien op de trappen en je heel eventjes jaren terug in de tijd laten katapulteren …
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is open ruimte

Meer weten over het project Langerbrugge-Zuid?
Kijk op VLM.be (Typ ‘Langerbrugge-Zuid’ in de zoekfunctie)
of scan de QR-code

Opgelet, er staan geen vuilbakken.
Gelieve afval steeds mee te nemen.
Zo blijft dit een aangename plek
voor iedereen!
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