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Fietsen is ‘urban lifestyle’

zelfs Dubai fietspaden worden aangelegd om die – daar nog nieuwe –
levensstijl te accommoderen. Er zijn
veel slimme systemen voor huurfietsen met hippe en robuuste stadsfietsen. Wat ik mis zijn de witte fietsen
in Park Hoge Veluwe. Zelfs in Dubai
is een fietspad – blijkbaar kun je er
kamelen en onyxen op tegenkomen.
En het prachtige appartementencomplex 8 House in Kopenhagen is
tot op de tiende verdieping te bereiken op de fiets.
Zo laat Blyth toch mooi zien welke
ontwerpbijdrage de fiets oplevert
in de stad, en met welke infrastructuur de stad daarmee wordt verrijkt
– prachtige, glooiende en meestal
slanke fietsbruggen en -voorzieningen en Bike Fixsation exploiteert
automaten met binnenbanden,
lampjes en andere fietsassecoires.
Dat zoiets als de Bike Hangar in
Nederlandse ogen niet meer is dan
een ontwerpgrap is ook helemaal
geen probleem. Zoiets verrijkt de
stad ook, en toont bovendien een
steeds populairder wordende stedelijke levensstijl.
Gavin Blyth, Velo City – Architecture for
Bikes. Prestel, ISBN 9783791349091, € 24,99

Illustratie uit: Velo City.
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