
WELKOM



Opening

Chantal Broekhuis
Wethouder gemeente Utrechtse Heuvelrug



Agenda

19.15 u La Vuelta Holanda 2020

(Martijn van Hulsteijn, directeur La Vuelta Holanda)

19.30 u #vamosheuvelrug

(Michiel van der Schaaf, directeur RBT Heuvelrug & Vallei) 

19.45 u La Vuelta Holanda is een KANS

(Rob van Doggenaar, manager activatie La Vuelta Holanda)

20.00 u Pitches & brainstorm 

20.45 u Terugkoppeling & vervolgafspraken 

21.00 u La Vuelta Netwerkborrel



Martijn van Hulsteijn
La Vuelta Holanda



Tijdpad: Vuelta in Nederland

• 2015: Tour de France in Utrecht

• 2016 - 17: lobby door BPU

• 2018: haalbaarheid en dekking: publieke 

en private financiering

• dec 2018: bekendmaking

• 2019: projectplannen, voorbereiding en 

uitvoering



La Vuelta Holanda in 2020

• Samenwerking tussen 5 overheden

• 3 provincies, 34 parcoursgemeenten

• Ploegenpresentatie en 3 etappes: 

▪ Ploegenpresentatie (donderdag 13 augustus)

▪ Ploegentijdrit Utrecht (vrijdag 14 augustus)

▪ ‘s-Hertogenbosch – Utrecht (zaterdag 15 augustus)

▪ Breda – Breda (zondag 16 augustus)





#vamosheuvelrug

Michiel van der Schaaf
RBT Heuvelrug & Vallei



1. Voorpret
(Periode: t/m 11 augustus 2020)

Boodschap: er gaat iets moois gebeuren (creëren 
betrokkenheid & samenwerking)

Uitwerking & projecten:

• Basis: toeristische activiteiten (leisure & zakelijk) Vuelta-gekleurd 
(inzet alle on-/offline kanalen RBT & partners)

• Totaalprogramma met grote en kleine activiteiten in regio

Utrecht (aanmelden in totaalprogramma Vuelta Holanda)

• Actief ondersteund vanuit RBT:

- Fietsen met je Hart (fundraising Fonds Gehandicaptensport)

- Meimaand Fietsmaand (fietsregio waar je energie van krijgt)

- Vuelta toertocht (‘Fiets de Vuelta-etappe’)

- Vakantie op de Heuvelrug (‘Boek je Vuelta-weekend’)



2. Pret
(Periode: 12 t/m 16 augustus 2020)

Boodschap: mooi feest, trots op de regio, brede samen-

werking in de regio Utrecht)

Uitwerking & projecten

• Hospitality (media & wielerploegen)

• #vamosutrecht (12 t/m 14 augustus): duurzame bezoek-
arrangementen voor ploegenpresentatie & ploegentijdrit (bewoners & 
bezoekers)

• #vamosheuvelrug:

- 15 augustus (passage karavaan): massamedia 
(‘helicopter-locaties’) i.c.m. feest in doorkomstgemeentes 
langs de route (i.s.m. ondernemers & gemeentes), wens: 
landschapselement (‘draaiende fietswielen o.b.v. DNA’)

- 16 augustus (daags na passage): opruimen parcours 



3. Napret (‘legacy’)
(Periode: na 16 augustus 2020)

Boodschap: de fietsregio waar je energie van krijgt. 

Uitwerking & projecten:

• Verkennen Dutch E-bike Region (i.s.m. Utrecht, NBTC & 
Gelderland - toeristisch, recreatief & utilitair)

• Versterken fietsregio (bewoners & bezoekers): gericht op

spreiding, ontsluiten aanbod, beleving: natuur & stilte, cultuur &

erfgoed, uit eten & events (4 thema’s van de Heuvelrug):

- Recreatief fietsen

- Sportief fietsen (mountainbiken & wielrennen): o.a.

online, GPX-routes, eventkalenders, workshops, ‘Live like a pro’,

(overnachtings-)arrangementen, etc.



Rob van Doggenaar
La Vuelta Holanda



La Vuelta Holanda

is een 

KANS



Activatieprogramma

• Van, voor en door de steden en regio’s

• Feest en verbinding

• Veel & verschillende soorten initiatieven

• Bottom-up programmeren

• Mensen actief laten bijdragen



Doelstellingen

• Minimaal 200 activiteiten en evenementen in de 

aanloop naar of tijdens de Vuelta start

• Minimaal 100.000 actieve deelnemers en 400.000 

bezoekers

• Feest en verbinding 

• Gezond (stedelijk) leven

• Zorg voor de elementen

• Iedereen doet mee

• Fit voor morgen



Spreiding

• Sport (bewegen en gezondheid) 

• Cultuur (kunst, cultuurhistorie, erfgoed)

• Kennis (educatie en innovatie) 

Sectoren

• Etappesteden en provincies

• Doorkomstgemeenten



• De koers, fietsen, La Vuelta, Spaanse 

geschiedenis en cultuur….

• … en: de 3 verhalen van La Vuelta Holanda!

Inspiratiebronnen

Werkwijze
• Enthousiasmeren

• Regisseren (verbinden, programmeren)

• Faciliteren (communicatie en budget)



Vuur, Verandering, Vuelta!

In het rood rijden

Verbonden in strijd



Planning

• 29 april 2020 - Kick-off activatieprogramma

• mei – aug 2020 – activatieprogramma 

bouwt op naar een piek in augustus

• 13 t/m 16 augustus 2020 – La Vuelta

Holanda



Budget

• Er is € 600.000 beschikbaar voor 

200+ activiteiten

• Maximale bijdrage per activiteit is 

€ 40.000 

• Co-financiering



Wil je een plan aanmelden?

aanmelden kan nu op 

www.lavueltaholanda.com/events

31 oktober 2019 deadline aanmelding 

13 december 2019 reactie op de plannen

Meer weten? www.lavueltaholanda.com/events



EVEN TERUG IN DE TIJD …..



SPINNING IN DE DOMKERK



DE HEILIGE TRUI



Alvast wat ideeen…

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

(Janine Caalders)



Alvast wat ideeen…

Bweeg

(Joost Doelman)





Alvast wat ideeen…

Provincie Utrecht:

Ik Fiets! & Vuelta FietsHub

(Jos Smulders)





• Utrechtse heuvelrughubs?!
• Fietshubs in alle doorkomstgemeenten?! 
• Woensdagmiddag/-avond
• Fietsfeesten voor jong, middelbaar & oud
• Pumptracks
• Virtual biking
• Theater
• Muziek
• Fietstochten
• Samenwerking met plaatselijke partners
• Ik Fiets-incentives



Vragen?

activatie@lavueltaholanda.com

www.lavueltaholanda.com/events

Lars Veldboom (Sport) 

Iris Vos (Cultuur)

Roel Janssens

mailto:activatie@lavueltaholanda.com


Brainstorm!

Welke kans ligt er 

voor jou?




