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Op 21 november 2013 wordt voor de tweede keer
de ‘Paul Mijksenaar Award’, een prijs voor dienstbaar
ontwerpen, uitgereikt. Deze prijs stimuleert
ontwerpen waarin de aandacht vooral gericht is
op drie criteria: duurzaamheid, bruikbaarheid en
aantrekkelijkheid1.
De ‘Paul Mijksenaar Award’, die naast erkenning ook
een stimulering kan inhouden, wordt uitgereikt aan
de maker of makers van een product of oeuvre op
het gebied van functioneel ontwerp.
Paul Mijksenaar
Paul Mijksenaar (1944) is een toonaangevend
internationaal vormgever van visuele informatiesystemen. Naast Schiphol heeft zijn bureau voor
vele internationale luchthavens bewegwijzeringssystemen ontwikkeld. Mijksenaar was tot 2007
hoogleraar ‘Vormgeving van visuele informatie’ aan
de Technische Universiteit te Delft. (In 2011 ontving
hij de Oeuvreprijs Vormgeving van het Fonds BKVB
voor ‘de wijze waarop Mijksenaar opdrachtgevers en
publiek bewust heeft gemaakt van het belang van
goed ontworpen visuele informatie).
Vorige editie
Vanwege de enorme betekenis voor de verkeersveiligheid ging de eerste ‘Paul Mijksenaar Award’ postuum naar Edward N. Hines (1870–1938) die honderd
jaar geleden de middenlijn op wegen bedacht.

De witte middenlijn
bedacht door Edward N. Hines
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Deze criteria voor functionaliteit zijn ontleend

aan de architect Vitruvius
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het overal hetzelfde werkt
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Het begon eigenlijk allemaal met mevrouw Bollen,
echtgenote van Hugo Bollen, nu gepensioneerd
ingenieur bij de Kempische Steenkolenmijnen.
Het echtpaar Bollen is immers fervent wandelaar
en fietser, vooral in het prachtige natuurgebied van
Belgisch Limburg. De bossen werd decennia lang
goed onderhouden voor de constante levering van
bomen voor het stutten van de ondergrondse mijngangen.
Voor het afleggen van elke, vooraf uitgestippelde
fietsroute, moest bij elke kruising worden afgestapt.
Om vervolgens de kaart op te slaan en de op wegwijzers vermelde bestemmingen te kiezen. Wilde
men tussendoor van de aangeven route afbuigen
moest opnieuw de kaart bestudeerd worden. Dit
duurde net zolang tot er een nieuw bewegwijzerd
kruispunt bereikt werd.
Voor mevrouw Bollen vergalde al dit oponthoud het
fietsplezier. En daar was alles toch om te doen!
Toen in 1990 de steenkolenmijnen gesloten werden,
greep Hugo Bollen zijn kans. Allereerst wist hij te
bewerkstelligen dat hij de tijd tot zijn pensionering,
mocht benutten voor het uitwerken van zijn ideal;
behoud van dit prachtige landschap. Tegelijkertijd
wist hij dat het sluiten van de mijnen een enorme
klap voor de plaatselijke werkgelegenheid zou zijn.
Zo kwam hij op het idee om van het natuurpark een
milieuvriendelijke toeristische trekpleister te maken;
een ideaal fietsgebied.

Paul Mijksenaar Award 2013

(1) ANWB-paddestoel

bestemmingen op wegwijzers
Al fietsend zou men ook meer waardering en begrip
krijgen voor de natuur en het belang deze in stand te
houden.
Een uitstapje naar onder andere de Hoge Veluwe,
met zijn enorme aanbod aan fietsroutes, sterkte hem
in zijn overtuiging dat een dergelijk plan een ware
‘boost’ zou kunnen zijn voor de lokale economie.
Samen met twee collega’s en inhoudelijk en financieel gesteund door de curator van de NV Kempische
Steenkolenmijnen, Thyl Gheyselinck, begon Hugo
Bollen met het het creëren van tientallen kilometers
autovrije fietspaden, met behoud van de ecologische
infrastructuur van het bestaande landschap.
Toen het eenmaal zo ver was, herinnerde Hugo Bollen zich ook het ongenoegen van zijn vrouw en dus
het belang van het verhogen van het fietscomfort.

Behalve dat fietscomfort in België ook bestaat uit
het af en toe kunnen nuttigen van een pint bier (of
andere versnaperingen), begreep hij dat er behoefte
was aan een geheel nieuwe wijze van bewegwijzeren.
Eén waarbij fietsers zonder kaartlezen en voortdurend op- en afstappen, ontspannen om zich heen
kijkend de route van hun keuze konden fietsen.
Hij realiseerde zich dat een oplossing gevonden kon
worden door niet van bestemmingen op wegwijzers
uit te gaan (zoals bij ons op de bekende ANWBpaddestoelen [afbeelding 1]).
En ook niet van vooraf bewegwijzerde thematische
routes zoals bijvoorbeeld de Molentocht en de
Kastelentocht, zoals wij die ook in Nederland kennen.
Als uitgangspunt nam hij juist de knooppunten die de
verschillende fietspaden met elkaar verbinden.

(2) Fietsroute

post-it briefje met de uitgestippelde fietsroute
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Arien de Jong

(Fietsersbond)

‘De kracht van
het systeem is
dat
het overal het
zelfde werkt.
De meeste fiet
sers zien metee
n
hoe het systee
m werkt, med
e
dankzij duidelijk
e informatieborden.
Dat is belangrijk
, want weinig
mensen hebben
zin om onderw
eg
allerlei dingen
uit te zoeken.’

Door deze vervolgens van een uniek nummer te
voorzien, waarbij de volgorde van de nummers zelf
geen rol speelt, ontstond een netwerk waar routes
door de gebruiker vrij ingevuld kunnen worden.
De fietskaart heeft de gebruiker enkel nodig om te
beslissen:
• waar hij start;
• waar hij wil aankomen;
• hoelang hij wil fietsen.
Een simpel post-it briefje, [afbeelding 2] dat op het
stuur geplakt kan worden, volstaat.
Eenmaal op weg kan men volstaan met het afrijden
van de gekozen knooppuntnummers met telkens een
verwijzing naar de aansluitende knooppunten. In het
originele concept van Hugo Bollen werd ca. 10 meter
vooraf aangegeven bij welk knooppunt van richting
veranderd moet worden en men zelfs zonder snel-

(3) Knooppuntnummering
zoals in gebruik in Vlaanderen
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heid te minderen fluitend, zingend (of telefonerend)
door kan trappen.
In de ANWB-fietsroutegidsjes staat vermeld dat Bollen
zich heeft laten inspireren door de bewegwijzering in de

Na de ingebruikneming volgde spoedig andere
Belgische provincies en het zal niet lang duren totdat
ook geheel Nederland is toegerust met het fietsknooppuntensysteem. De verwachting is dat ook
andere Europese toeristische gebieden zullen volgen.

ondergrondse gangen van de steenkolenmijnen.
Dit is volledig onjuist; er heeft nooit een dergelijk systeem
bestaan. Het is slechts een verzinsel van een Belgische
journaliste die meende haar artikel ‘op te moeten leuken’.
Ik hoop bij deze een einde te hebben gemaakt aan deze
‘stadslegende’ zoals Hugo Bollen dit noemt.

Helaas is men bij de invoering in Nederland minder
consequent te werk gegaan, door zuinigheid of
arrogantie, dat laat ik even in het midden; er moet
vaak nog even gezocht worden naar de vervolgroute.
Een bijkomend voordeel is dat de borden zelf kleiner
kunnen blijven en daardoor minder storend zijn in
het landschap.
In 1995 was het zover en werd door het Regionaal Landschap Kempen en Maasland het eerste,
op knooppuntnummering gebaseerde, fietsroutenetwerk ter wereld geopend [afbeelding 3]. Het werd
een groot succes. Het toeristische fietsroutenetwerk
groeide uit tot een economisch succes in Belgisch
Limburg. In 2012 maakten naar schatting zo’n twee
miljoen fietsers gebruik van het fietsroutenetwerk,
die zorgden voor een omzet van 26,3 miljoen.
Het fietsroutenetwerk was goed voor 395 banen.

Hiermee lijkt me voldoende aangetoond dat
‘functioneel ontwerpen’ enerzijds valt of staat met
het vinden van een oplossing voor een probleem.
En anderzijds beantwoordt aan een reële behoefte.
Dat geldt voor Hugo Bollen maar ook voor de Franse
ingenieur Minard in dienst bij Napoleon. Hij visualiseerde diens dramatisch verlopen veldtocht naar
Moskou even dramatisch in één van de eerste
‘infographics’. Het gold voor de technisch tekenaar
Harry Beck die in 1933 met zijn geniale London
Undergoundkaart op de proppen kwam [afbeelding 4]. Het gold voor een Britse architect en Amerikaanse filmregisseur die een oplossing bedachten
om de complexe Londense buskaarten leesbaar
te maken. Opvallend is dat geen van hen ontwerper
was en dit bevestigt dat het doel nooit een
esthetische opknapbeurt was maar de oplossing
van een probleem.
Het gevaar bestaat natuurlijk dat de oplossing
perfect is maar de visuele uitwerking daarbij achterblijft. Maar dat is de verantwoordelijkheid van een
vakkundig grafisch ontwerper. Zeker is echter dat
het andersom niet werkt: niet eerst de visuele uiting
maken en dan vervolgens de oplossing er inproppen.
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ontworpen Belgische verkeersborden (zoals vastgelegd in de Belgische ‘Wegcode’). Wie weet ziet men
ooit ook daar het licht …
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• Het fietsknooppuntennetwerk

Taco Carlier
(founding part
ne

r VANMOOF)

‘Het systeem is
overal in Neder
land
gelijk, het is ze
er intuïtief en
le
uk
om te gebruike
n.
Je ziet meer, je
maakt meer m
ee als
je het gebruikt
!’

Mijn belangrijkste doel is om bij zowel ontwerpers
als opdrachtgevers van nu en in de toekomst, meer
begrip te vragen voor de grootste kracht van design,
namelijk de functie. Hun beider vakmanschap en
professionaliteit zou vanzelfsprekend tot een mooi
ontwerp moeten leiden.
Dat is helaas wat we al te vaak om ons heen zien:
(4) Harry Beck
op websites, gebruiksaanwijzingen en op bewegLondon Undergroundkaart (1933)
wijzering en bushaltebordjes.
Overal overheerst het mooie plaatje waarvoor alles
wordt opgeofferd. Kritiek wordt steevast weggewimpeld want er zou sprake zijn van een ‘experience’, een
‘beleving’, ‘innovatie’, ‘weer eens iets anders’ en ‘dat
de klanten er om vragen!’ Het doel is er op gericht
om een plekje te verwerven in het Museum of
Modern Art of bij Bijzondere Collecties dan om
de gebruiker tevreden te stellen. Enfin, sommigen
onder u kennen mijn mantra. Maar omdat het mijn
Award is mag ik het elke keer herhalen.
Als we kijken naar de vormgeving van de verwijsbordjes voor de Belgische fietsknooppuntroutes
dan moet helaas worden vastgesteld worden dat de
vormgeving achterblijft bij de genialiteit van Hugo
Bollen. De reden daarvoor is dat hij zich moest
conformeren aan de huidige, ronduit knullig
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De kracht van de eenvoud: het succes van de fietsknooppunten (Trouw, 31-07-2007)
Over succes gesproken: het idee van een knooppuntennetwerk voor fietsers kwam pas een paar jaar
geleden vanuit Belgisch Limburg overwaaien naar de
Nederlandse provincie met dezelfde naam en nu al
is het systeem met nummerbordjes al in de helft van
ons land ingevoerd …
Lees verder: http://bit.ly/1cNDUdk
Ommetjesfietser moet wel een kroeg passeren
(Trouw, 26-04-2012)
Het Nederlandse fietsroutenetwerk is bijna af, juicht
fietspromotor Nederland Fietsland. Walhalla voor
de ommetjesfietser: zonder kaart op pad en alleen
de nummertjes opschrijven van knooppunten die je
wilt passeren. Vanaf eind jaren negentig kroop het
netwerk omhoog vanuit het zuiden, tot het deze
week ook Groningen bereikte …
Lees verder: http://bit.ly/19VwocJ

Paul Mijksenaar Award (officiële website)
Paul Mijksenaar Award (videokanaal)
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Het fietsknooppuntennetwerk:
hoe het werkt
Droeshout

• Over de Paul Mijksenaar Award
• Juryrapport

Chemins

Eikhoek

• Het fietsknooppuntennetwerk

Snepkensvijver

Plaisiersbos

Baalhoek

Baalhoek
Fontaine

Kloosterbos

Fietsknooppuntennetwerk
geplande route met fietsknooppuntborden
Ginderbuiten (ontwerp concept: Mijksenaar)
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Het fietsknooppuntennetwerk
in cijfers
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• Juryrapport
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Sacha Boudijn
(RAI Verenigin
g,
afdeling Fietse
n)
Het Landelijk Fi
etsplatform is
eigenaar en beh
eerder van het
fietsknooppun
tennetwerk en
maakt zich, sam
en met partner
s
zoals RAI Veren
iging, hard voo
r
uniformiteit in
de netwerken
in
heel Nederlan
d.

1995
3.700
7.000
2
21,7

het begin

km in Nederland

9 provincies

km in België

miljoen gebruikers in België

6 gewesten

miljoen fietstochten

Bronnen: fietsplatform.nl en toerismelimburg.be
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Snepkensvijver

Plaisiersbos

Colofon
Teksten:
Paul Mijksenaar (juryrapport) en Stichting Paul Mijksenaar
Ontwerp:
Mijksenaar wayfinding experts
Afbeeldingen:
Pagina 2: Michigan Department of Transportation (MDOT)
Pagina 3: ANWB: Wikimedia Commons
Pagina 4: fietsknooppunten.blogspot.com
Pagina 5: Archief Paul Mijksenaar
Met dank aan:
Arien de Jong, Fietsersbond
Sacha Boedijn, RAI Vereniging (afdeling Fietsen)
Taco Carlier, VANMOOF
Anita Bakker, Landelijk Fietsplatform
Gert Noppen
Mijksenaar wayfinding experts
Met bijzondere dank aan:
Hugo Bollen

Kloosterbos
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