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Startschot voor bouw snelste 
wielerpiste van België in Zolder

Op het Circuit van Zolder is het startschot gegeven voor de bouw van de langverwachte velodroom. 
Begin 2023 moet de piste klaar zijn. Daarna is Zolder kandidaat voor het WK Baanwielrennen.

V
eertien jaar. Zo lang
heeft het geduurd
voor het idee van
voormalig profwiel-
renner Marc Wauters
werkelijkheid is ge-

worden. In 2006 kwam Wauters,
vandaag ploegleider bij Lotto-
Soudal, met het idee op de prop-
pen om op het Circuit van Zolder
een velodroom te bouwen. Wau-
ters, die toen net de Limburgse
Wielerschool had opgericht op
het Circuit, maakte van de realisa-
tie van de velodroom de voorbije
jaren een echte levensmissie.
Zaterdag was het eindelijk zo ver:
de officiële persconferentie waar-
op de bouw van de wielerpiste 
werd aangekondigd. Het over-
dekte complex van 15.000 m² 
moet er begin 2023 staan en zal 
21,5 miljoen euro kosten. Parade-
paardje wordt de olympische piste
van 250 meter, de tweede met die 
afmetingen in Vlaanderen, na het
Wielercentrum Eddy Merckx in
Gent (de derde overdekte velo-
droom in Vlaanderen, het Kuip-
ke, ook in Gent, is kleiner).

Nieuwe records
De vorm van de piste zal van Zol-
der de snelste baan van ons land
en de wijde omgeving maken. Vol-
gens het architectenbureau dat
het ontwerp deed, is  gekozen voor
brede bochten, in plaats van korte
bochten zoals in Gent of Roubaix.
En dat allemaal om nieuwe re-
cords te kunnen neerzetten.
“Vanaf 2025 zullen we in Zolder 
kandidaat zijn om het WK Baan-
wielrennen te organiseren”, glun-

dert Wauters. “Tot de Olympische
Spelen van 2024 ligt al alles vast,
maar ik ben ervan overtuigd dat 
wij erna het WK naar hier kunnen
halen. Zolder staat door de orga-
nisatie van zeven eerdere WK’s in
het wegwielrennen, cyclocross en 
BMX al op de radar van de Inter-
nationale Wielerunie UCI.”
In de velodroom zal permanent
plaats zijn voor 1.000 toeschou-
wers, maar met mobiele tribunes
kan dat aantal worden opgedre-
ven tot 2.000. Naast wielrenners, 
zullen er ook een heleboel andere
sporters terechtkunnen. Zo ko-
men op het middenplein vier zaal-
sportvelden en biedt het complex
ook onderdak aan een gymhal 
van 1.080 m², een fitnessruimte 
van 602 m², een medisch centrum,
374 m² aan commerciële ruimtes
en een cafetaria van 492 m². In to-
taal zullen er tien mensen perma-

nent te werk worden gesteld.
“Dit is zowel een investering in de
breedte als in de diepte”, zegt Ben
Weyts (N-VA), Vlaams minister 
van Sport. “Met deze piste krijgen
we een veilige infrastructuur
waarmee we de koers naar de jon-
geren kunnen brengen en de sport
kunnen verbreden. Dit is ook een
investering in de diepte, in de
koers als topsport. Voor de oplei-
ding van topsporters wordt deze 
velodroom enorm belangrijk.”

Financiering
Grootste struikelblok voor het 
dossier was lange tijd de financie-
ring, zo gaf ook Jan Peumans toe,
de voorzitter van de vzw Sport-
complex Vlaanderen/Heusden-
Zolder, die de velodroom zal uit-
baten. Die zorgen zijn nu achter 
de rug. Het bedrag van 21,5 mil-
joen euro is volledig gefinancierd.

Het grootste deel komt voor reke-
ning van de gemeente Heusden-
Zolder, dat 7,5 miljoen euro bij-
draagt. Limburg Sterk Merk, dat 
maatschappelijke projecten on-
dersteunt met dividenden van de
LRM, doneert 7 miljoen euro. De
Vlaamse overheid komt met 6 mil-
joen over de brug. Daarnaast in-
vesteren de Koninklijke Belgische
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De wielerpis-
te krijgt 
brede 
bochten, 
zodat er 
recordtijden 
kunnen 
worden 
neergezet. 
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Wielerbond en Cycling Vlaande-
ren 1 miljoen euro, investeert de 
Nationale Loterij voorlopig 
187.500 euro en de vzw Cycling
Friends 150.000 euro.
De bedoeling is dat de bouwver-
gunning tegen het einde van het 
jaar wordt aangevraagd, waarna 
de effectieve bouw medio 2021
van start zou kunnen gaan.

“Vier het leven want we zijn hier
maar even.” Het is het mooie 
motto van Herbert Flack. En of 
hij het leven vierde, samen met
zijn Fabienne. Reizen, schoon-
heid zoeken en genieten van de

Herbert Flack verliest vrouw na ongelukkige val tijdens vakantie in Spanje

liefde, natuurlijk. “En die liefde
was er. Ze hadden een ongeloof-
lijk schone liaison”, zegt acteur

Acteur Herbert Flack (71) is 
zijn vrouw Fabienne (66) vorige 
donderdag verloren na een 
ongelukkige val toen ze op reis 
waren in Spanje. De acteur laat 
weten dat hij zijn vrouw, liefde, 
soulmate, vriendin en compag-
non de route heeft moeten 
afgeven.
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Lucas Van den Eynde. Tot Fa-
bienne donderdag stierf tijdens
een ongelukkige val, toen ze op

reis waren in Spanje. Van den 
Eynde is er stil van. “Hij, een war-
me beer met een peperkoeken
hart, zij, een intelligente vrouw
die zo goed voor hem zorgde.
Nonkel Herbert en Fabienne, ze 
zijn een begrip in mijn familie.” 
Niet alleen in zijn familie trou-
wens, ze waren een begrip in de 
hele toneelwereld. Hij als acteur,
zij als sterkhouder achter de 
schermen van Toneelhuis. 

Grote liefde
Herbert en Fabienne leerden el-
kaar kennen in 1986, ze begon-
nen een ‘affaire’. Zij verliet haar 
man, maar Herbert bleef samen
met de 20 jaar oudere Mimi, zijn
voormalige leerkracht aan Stu-
dio Herman Teirlinck. Mimi was

ziek. Ze had kanker. Hij wou haar
blijven bijstaan, in goede en kwa-
de dagen. Fabienne bleef al die 
tijd Herberts geliefde, op de ach-
tergrond. Vijf maanden na 
Mimi’s dood, ging Herbert letter-
lijk door de knieën. Op haar pen-
sioenfeest. In de foyer van de
Bourlaschouwburg waar ze ja-
renlang werkte als gastvrouw. 
“Plots kwam het idee bij me op 
om Fabienne op het podium ten
huwelijk te vragen”, zei Herbert
daarover. “Met 150 van haar col-
lega’s en vrienden als getuigen.”
Maar Fabienne was niet zomaar
de vrouw van. Integendeel. Ze
was een begrip in de theaterwe-
reld. Dé madam die een van de 
pijlers van de KNS en later het
Toneelhuis vormde. 

Fabienne, de 
vrouw van 
acteur Herbert 
Flack, was zelf 
een begrip in 
de theaterwe-
reld. FOTO PHOTO 
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De piste op het binnenplein van het circuit wordt 15.000 m² groot. FOTO RR


