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Historiek

• Wielermuseum Roeselare, sinds 1998

• Odiel Defraeye (Tourwinnaar 1912), 
Roeselaarse wereldkampioenen (Beheyt, 
Maertens, Sercu, Monseré); West-
Vlaanderen bakermat van 
‘de flandriens’

• 2006: ingedeeld op basisniveau, 
regionaal erkend vanaf 2015





Collectiegeschiedenis en -profiel

3 pijlers

- fietscollectie

1988: aankoop van ‘historische’ 
fietsencollectie (1988)

- wielersportcollectie 

2001: uitbouw wielersportcollectie
o.i.v. Freddy Maertens

- documentaire collectie

2010: wetenschappelijke werking 



Fietscollectie

= kerncollectie

> 300 fietsen (minderheid koersfietsen)

representatief, accent op ‘evolutie’

>>> 5000 fietsonderdelen 
(fietslampen, balhoofdplaatjes, 
taksplaatjes, werktuigen,…)

! overvol fietsdepot:

- dubbels (‘variantencollectie’)

- geringe cultuurhistorische waarde 
(bv. assemblages)





Wielersportcollectie 

- deelcollectie textiel

- wielertrui, broek, handschoenen, 
vrijetijdkledij, musettes,…

- deelcollectie pvc

- bidons, helmen, wedstrijdpijlen,…

- deelcollectie metaal

- trofeeën en medailles

! ‘concurrentie’ van privé-verzamelaars





Documentaire collectie

- bibliotheek (2.500 titels)

- 25 lm tijdschriften en kranten

- 1500 affiches

- 5 lm archief

- 15.000 foto’s, 15.000 negatieven

- 1.000 wedstrijdbrochures, 
ploegvoorstellingsmappen

- 15 lm knipselmappen

! beperkte capaciteit, ‘toegankelijkheid’,   
bekendheid





Collectiewaardering 
en positionering

• representativiteit fiets- en 
wielersportcollectie

• documentaire collectie (USP)

= uniek voor Vlaanderen, België

= sterk geraadpleegd (virtueel en fysiek)

Sportimonium, CRVV: samenwerking & 
overleg  afsprakennota 

privéverzamelaars, heemkundige kringen

wielerclubs, -bonden, -organisaties, 
renners & entourage,…



Toekomstvisie

2013 = 15 jaar Wielermuseum 

• capaciteit (volle depots)

• beperkte toegankelijkheid (museum en 
documentatiecentrum)

• klimaat- en bewaaromstandigheden

2013: subsidie via Toerisme Vlaanderen 
(impulsfonds Wielererfgoed en Ronde 100)

 vernieuwingswerken



• 2014: beleidsplan 2015-2019 (m.i.b.v. 
collectiebeleidsplan) > regionale erkenning 
en subsidie

 nieuwe missie (accent op wielersport en 
kenniscentrum), programmatie op maat van 
het gebouw, rationalisering collectie, 
kijkdepots, professionele uitbouw 
documentatiecentrum



uit Beleidsplan 2015-2019:

Het Wielermuseum werpt zich op als de kopman in het 
verzamelen, bewaren en presenteren van het rijke (West-)
Vlaamse wielerleven en wordt daardoor aanzien als hét 
wielererfgoedcentrum in de regio en daarbuiten. Vanuit de 
slagzin “Hier klopt het hart van de flandrien” onderstreept 
het Wielermuseum het historisch belang van de regio in 
de ontwikkeling van de (inter)nationale wielersport.
Het Wielermuseum is de broeihaard waar jong en oud het 
wielervirus en de fietsmicrobe kunnen oplopen en een 
uitnodigend trefpunt van waaruit ze hun passie voor de 
fiets en de wielersport kunnen beleven en delen. Zijn 
uitgebouwd documentatiecentrum vormt de basis voor de 
profilering van het Wielermuseum als toonaangevend 
wielerexpertise- en onderzoekscentrum. 



Programma > gebouw



Rationalisering collectie

Fietscollectie

 ontzamelproject (300  150)

- o.b.v. welbepaalde criteria

- conform richtlijnen ICOM, LAMO

- i.s.m. provincie, ETWIE

 verwervingsbeleid 

- streng-aan-de-deur

- focus op ‘fietsen met een verhaal’





• integratie in museale scenografie + 
kijkdepot



Rationalisering collectie

Wielersportcollectie

 verwervingsbeleid 

- representativiteit, topstukken

- focus op ‘objecten met een verhaal’

 hoge collectiemobiliteit
- samenwerking verzamelaars





Uitbouw documentatiecentrum

• infrastructureel: archiefruimte en leeszaal



• inhoudelijk: verwervingsbeleid

- documentaire collecties van voor WOII

> privé-verzamelaars (versnippering)

- wielerarchieven
> wielerclubs (Zwevegem Sportief),
-organisaties (Oogstcriterium), renners 
(Jules Van Hevel) & entourage 
(Odiel Desmet), nabestaanden

- mondelinge getuigenissen
(‘laatste der flandriens’)

 vertrouwen winnen, sensibiliseren





• promotie (actief en passief)



Onderzoeksplan

SD3: Het Wielermuseum is het 
wielerexpertise- en kenniscentrum.

• OD1: Uitbouw van een professioneel 
documentatiecentrum

• OD2: Publiek maken van vernieuwend 
wetenschappelijk onderzoek.

• OD3: Deelt zijn (vak)kennis en info over de 
wielersport. 

Stevig op inzetten!



Collectieplan

SD4: Het Wielermuseum verzamelt, beheert 
en ontsluit wielererfgoed.

• OD1: Voeren van een gefundeerd 
verzamel- en ontzamelbeleid

• OD1: Voeren van een gefundeerd 
verzamel- en ontzamelbeleid

• OD3: Handhaven van een duurzame 
bewaring van de collectie

• OD4: Ontsluiten en ter beschikking stellen 
van de collectie

• OD5: Samenwerken rond collectiebeheer 
voor een optimale bewaring, beheer en 
ontsluiting van wielererfgoed


