
 

HET CIRCUIT VAN TERLAEMEN 
 

Jef  ELSEN 
 
ZO BEGON HET … 

Toen ruim een halve eeuw geleden het gesloten autocircuit werd aangelegd in de 
bossen van Terlaemen, was dit voor de inwoners van Zolder-Centrum een grote 
opluchting. De inwoners van Bolderberg en Viversel waren wat minder opgelucht 
toen de officiële opening van het autocircuit plaats vond op 19/06/1963. 
In 1958 en 1959 was het stille dorp Zolder-Centrum telkens opgeschrikt door het 
gebrul van snelle motoren op het gelegenheidscircuit rond de kerktoren. Na de 
oefenritten op zaterdag, werd het centrum op zondag na de hoogmis onverbiddelijk 
afgesloten met nadar en de bochten afgezet met strobalen. 
De supporters troepten samen rond die bochten. Want daar was spektakel te 
beleven. De motoren remden hier pruttelend af om na de bocht weer brullend volle 
gas te geven. De inwoners werden gegijzeld in hun eigen straat en mochten “gratis” 
genieten van het oorverdovend lawaai en de stank van verbrande olie en verschroeid 
rubber. Na dergelijke manifestatie bood Zolder-Centrum een troosteloos aanbeeld: 
gedumpt afval van toeschouwers, losgereden kiezelsteentjes en brede zwarte sporen 
van teer en rubber op de betonbaan (het wegdek van de Bieststraat bestond toen 
nog uit beton). 
 

DE EERSTE TOREN 

Door een toeval, raakte ik betrokken bij de voorbereiding van het Circuit. Ik deed 
vakantiewerk bij schrijnwerker Gaston Vanluyd. Die had net de opdracht gekregen 
om de houten ramen voor de eerste controletoren van het Circuit te fabriceren. Mijn 
bijdrage bestond uit het geduldig glad schuren van het houtwerk van Noorse den en 
het aanbrengen van de grondlaag verf. Ook moest ik helpen bij het vervoer en het 
plaatsen van de ramen. 
Toen een eerste raam voorlopig 
op zijn plaats was gezet, kregen 
we onverwacht bezoek van Piet 
Sermeus, één van de pioniers 
van het Circuit. “Staat het al 
vast?”. Terwijl hij deze vraag 
stelde, overtuigde hij zichzelf 
van het antwoord, door aan het 
raam te voelen. Het raam 
weifelde even … maar kwam dan 
met een plof los uit zijn tijdelijke 
voegsels en kwam met een brede zwaai terecht … op mijn hoofd. 
Ik zeeg neer en beperkte zo de impact van de inslag. Het licht ging even uit. En toen ik 
weer bij mijn positieven kwam, was Sermeus bezig mijn hoofd te bewerken met een 
natte spons. “En doet het pijn?”. Natuurlijk deed het pijn. Zijn “eerste-hulp-bij-
ongevallen” kon echter niet verhinderen dat er een joekel van een knobbel groeide 



op mijn hoofd. Achteraf bekeken, bewaarde ik aan het voorval ogenschijnlijk geen 
blijvend letsel ... 
 

HET FIETSPARADIJS 
Enige tijd later, waren de leiders van de Chiro van Zolder-Centrum weer toe aan hun 
zogenaamde “leidersontspanning”. Die ontspanning kon bestaan uit vele dingen: het 
spelen van een tafelvoetbalwedstrijd, het houden van een avondwandeling, het 
organiseren van een bokswedstrijd (de Chiro bezat twee stellen bokshandschoenen), 
het nuttigen van een vettige friet met een kwak mayonaise bij frituur Maurits, het 
brengen van een bezoekje aan de lokalen van de chiroleidsters (daar zouden later 
meerdere koppeltjes uit groeien !), of het stelen van peren in de boomgaard langs de 
Bieststraat (“Kom maar te voorschijn, want we hebben je korte broek toch gezien !”). 
 

Die zondagavond besloten we een fietstocht te houden op het Circuit. Wij eisen dus 
de eer op als eersten de mogelijkheden van het Circuit als “fietsparadijs” ontdekt te 
hebben! Langs de kant van Viversel, raakten wij zonder problemen op het Circuit. Het 
Circuit was toen nog niet afgesloten met een omheining. We reden het Circuit af in 
de richting tegen het uurwerk, langs de brede bocht aan het kanaal. De controletoren 
zou fungeren als denkbeeldige aankomstlijn. Ik hing op kop, mijn hoofd gekromd over 
mijn lage stuur. Ik zou en ik moest als eerste de aankomst bereiken. 
 

Plots wordt mijn fiets onder mij uitgerukt. Ik vlieg in volle vaart over mijn stuur, voel 
een veeg door mijn haar en buitel pijnlijk neer op het asfalt. Mijn metgezellen kunnen 
gelukkig afremmen. Want over de breedte van de baan waren 3 prikkeldraden 
gespannen om het wild rond-
toeren met auto’s op het Circuit 
te verhinderen. Tussen licht en 
donker en in volle spurt, had ik 
deze hindernis niet opgemerkt. 
Ik was met veel geluk tussen de 
2de en de 3de draad doorge-
schoten en de 3de draad had 
enkel lichtjes mijn hoofd 
geschramd. Mijn fiets was 
blijven haperen tegen de 1ste en 
de 2de draad, met een lekke 
voorband als resultaat. Dat 
betekende dus een lange en 
onthutste voettocht naar huis. 
 

DE COLA-VENTERS 
Later werd de Chiro, zoals andere verenigingen, gevraagd om bij grote evenementen 
op het Circuit, mee te helpen bij de verkoop van Coca-Cola en Frisco. Het was een 
goede gelegenheid om ons Frans en Duits wat te oefenen. En de vereniging 
verdiende er een flink centje aan. Na de activiteit diende de weggegooide 
verpakkingen en colaflesjes te worden opgeruimd. Per binnengebracht colaflesje 
kregen we een extra vergoeding. Maar soms waren krenterige supporters (die wel 



veel geld hadden voor het aankopen van een 
inkomticket) ons te snel af en waren de lege flesjes al 
verdwenen. De verpakkingen mochten we wel zelf 
opruimen ... 
 

Tijden veranderen snel. Nu worden op vele scholen 
frisdranken geweerd omwille van het cafeïne- en het 
suikergehalte. Toen wij lager onderwijs volgden, voerde 
Coca-Cola grote promotiecampagnes met gratis flesjes 
en met kartonnen vliegertjes en petjes met het merk 
breeduit afgedrukt. Ook de jeugdige deelnemers aan de 
jaarlijkse regionale loopwedstrijden van “Sneppeke” (Het 
Belang van Limburg) werden steevast beloond met een 
“frisse” Coca-Cola. 
 

OMWONERSPROTEST 
In de loop van de voorbije 
halve eeuw leefde het Circuit 
regelmatig op gespannen 
voet met de inwoners uit de 
omgeving (dit is een 
eufemisme !). Zeer zeker 
heeft iedereen recht op de 
nodige rust en stilte. Het 
Circuit kreeg strenge geluids-
normen opgelegd en pro-
beert tijdens de laatste jaren 
de activiteiten milieuvriende-
lijker te maken. Zo wordt ook 

ruimte geboden aan fietsers en aan elektrisch aangedreven voertuigen. Ook werd 
een BMX-circuit aangelegd. 
 

Dat de kritiek van de omwonenden soms ook met een korreltje zout moet worden 
genomen, ondervond ik op een zaterdag toen ik de micro bediende en 
achtergrondmuziek draaide bij gelegenheid van “Limburg Fietst” op het Circuit. Tegen 
14u30 kwam een omwonende nog in pyjama wild gesticulerend reclameren dat hij 
wakker was gemaakt door de nochtans zeer zacht staande muziek en door mijn toch 
ook zachte stem ... 
 

DE WIELER-DROOM 
Het Circuit breidt weldra uit met een volwaardige wielerpiste van 250m met 4 velden 
voor competitiesporten op het binnenplein en met een gymnastiekhal. De vaste 
toeschouwersruimte voor 1.000 personen is uit te breiden tot 2.000 personen. De 
wielerpiste wordt beheerd door de vzw Sportcomplex Vlaanderen/Heusden-Zolder. 
Jarenlang werd gezocht naar de financiering van de circa 21,5 miljoen euro voor de 
bouwwerken. Uiteindelijk moet geen BTW worden betaald op de bouw. Maar de 
BTW van 21% wordt wel verhaald op de gebruikers (huurders en diensten) van de 



wielerpiste, wat een concurrentieel nadeel is tegenover andere sportaccom-
modaties. De opening wordt verwacht tegen het voorjaar van 2023. Het is dan spijtig 
genoeg te laat om nog baanwielrenners gereed te stomen tegen de volgende 
Olympiade van 2024 in Parijs. Maar de wielerpiste zal wel een boast geven aan het 
wielrennen in Limburg en nog meer volk lokken naar het Circuit. Heusden-Zolder zal 
aldus een nog ruimere uitstraling krijgen als sportgemeente. 
Wie meer wil weten over de voorbereiding van de wielerpiste, kan zich abonneren op 
de Nieuwsbrief:  https://www.wielerdroom.be/ 
 

Binnen de gemeente Heusden-Zolder, 
was vooral het dorp Zolder-Centrum 
niet gelukkig met het onderbrengen 
van de zalen voor competitiesporten in 
een uithoek van de gemeente. Dat 
dorp kampt de laatste jaren immers 
met een leegloop en een sloop van de 
gemeenschapsvoorzieningen. Sommige 
voorzieningen zijn ondertussen al 
verdwenen: het overdekt zwembad, 
volwassenenonderwijs-CVO, CC Muze 
met vergaderlokalen en cafetaria, 
Museum Woutershof, … Door de 
komst van de sportvelden op het 
binnenplein van de wielerpiste zullen 
ook verdwijnen: 2 sporthallen met 
vergaderlokaal en cafetaria, het 
judolokaal en 4 tennisvelden. 
Weliswaar wordt bij de nieuwbouw 
van GBS Beekbeemden ook een 
sportlokaal voorzien. Maar dat zal in 
eerste instantie dienen als turnzaal 
voor de school. En de afmetingen van 
de sportzaal voldoen niet aan de 
normen voor competitiewedstrijden. 
Daarvoor zal dus moeten uitgeweken 

naar de sportvelden binnen de wielerpiste of naar sporthallen in andere dorpen. 
 


