MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE
BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN,
CULTUUR, JEUGD EN AMBTENARENZAKEN,

Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten,
stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij decreten van 22 februari 1995 en 8
december 1998;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen, gewijzigd bij bijzondere wet van 8 augustus 1988,
inzonderheid artikel 6, § 1, I, 7 ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 3 juli 2002 tot bepaling
van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;
Gelet op het ministerieel besluit van 19 februari 2002 houdende ontwerp
van lijst van voor bescherming vatbare monumenten, stads- en
dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen van 03 oktober 2002,

BESLUIT:

Artikel!. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart
1976, gewijzigd bij decreten van 22 februari 1995 en 8 december 1998:
Wegens zijn historische, socio-culturele en volkskundige waarde:
- als monument:
DE WIELERPISTE, gelegen te
Roeselare (Rumbeke), Izegemsestraat 52;
bekend ten kadaster:
Roeselare, 7e afdeling, sectie A, perceelnurnmer 765E2.
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Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het gezamenlijk
voorkomen en de onderlinge samenhang van de volgende intrinsieke waarden gemotiveerd:

Historische waarde:
Als enig gekend en behouden voorbeeld van een betonnen wielerpiste uit het interbellum in
Vlaanderen en België. De aarden piste werd na de Eerste Wereldoorlog aangelegd door Odiel
Defraeye (1888-1965), die in 1912 als eerste Belg de Ronde van Frankrijk wint. In 1925
wordt de piste vervangen door de huidige betonnen constructie. Op de piste leerde onder meer
Patrick Sercu fietsen, een vall·de grootste pistiers van België.
Sociaal-culturele waarde:
Als zijnde een van de weinige tastbare relicten van de geboorte van de Wielercultuur in
België. De successen van Odiel Defraeye leidden onder meer tot de oprichting van de Ronde
van Vlaanderen in 1913, een sportmonument in Vlaanderen met internationale bekendheid en
uitstraling.
Als zijnde een relict van de opkomende ontspanningscultuur in Europa.
Volkskundige waarde:
Als zijnde een realisatie van een belangrijk figuur die door zijn overwinningen prominent deel
uitmaakt van de geschiedenis van de Belgische wielersport, dat tot op heden een belangrijk
deel is van de Belgische (sport- en volks-) cultuur.

Art. 3. Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
De beschikkingen van het besluit van de Vlaamse regering van 17 november 1993 tot
bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud Vall
monumenten en stads- en dorpsgezichten (Belgisch Staatsblad 10 maart 1994).

Brussel,

1 3 -11- ZOO2.
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken,

Paul VAN GREMBERGEN
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