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Vier La Vuelta Holanda mee! 

 

Beste ondernemer,  

 

La Vuelta Holanda komt eraan! Eind augustus start de 77ste editie van de Ronde van Spanje in ons 

eigen stadsie. U kunt dit feest met ons meevieren door een publieksvenue te starten langs de route. 

In deze brief vertellen we u meer over La Vuelta Holanda en over de publieksvenues. Ook nodigen we 

u van harte uit voor de informatieavond over de publieksvenues op maandagavond 16 mei om 19.00 

in De Winkel van Sinkel, Oudegracht 158 te Utrecht.  

La Vuelta Holanda 

Van donderdag 18 tot en met zondag 21 augustus 2022 is het peloton van La Vuelta maar liefst vier 

dagen in Nederland, waarbij de steden Utrecht, Breda en ’s-Hertogenbosch, en de provincies Utrecht 

en Noord-Brabant centraal staan. En dat is bijzonder! Slechts drie keer eerder startte de wielerronde 

buiten Spanje. Op donderdagavond 18 augustus wordt de ploegenpresentatie gehouden op het 

Vredenburgplein en in het Singelgebied van Utrecht. Vrijdagavond 19 augustus is een ploegentijdrit 

van 25 km die bijna alle wijken van Utrecht aandoet. Op zaterdag 20 augustus koersen de renners 

door het Brabantse en Utrechtse landschap met een etappe van ’s-Hertogenbosch naar Utrecht. La 

Vuelta Holanda wordt zondag 21 augustus afgesloten met een etappe door Brabant, met zowel de 

start als de finish in Breda.  

 

We verwachten in Utrecht tijdens de vier dagen van La Vuelta Holanda 275.000 bezoekers. Het is een 

vrij toegankelijk evenement: iedereen is welkom om het feest te komen vieren en te genieten van de 

koers.  

 

Publieksvenues 

La Vuelta Holanda in Utrecht wordt een heel weekend lang feest voor de hele stad. Daarom willen we 

van donderdagavond tot en met zondag op verschillende pleinen in Utrecht publieksvenues inrichten. 

Hier kunnen bezoekers de etappe bekijken onder het genot van een drankje, met bijvoorbeeld na 

afloop een feest met een bandje. We nodigen u als horecaondernemer van harte uit om een 

publieksvenue te starten.  Dit kan op de volgende locaties: 

• de Neude 

• het Janskerkhof 

• het Ledig Erf 

• het Griftpark 

• het Brusselplein 

Deze locaties zijn uitgekozen omdat ze vlakbij of langs het parcours liggen. La Vuelta Holanda 

organiseert de publieksvenues samen met u. La Vuelta Holanda heeft een coördinator aangesteld die 

u als horecaondernemer ondersteunt en ontlast. De coördinator zorgt voor de veiligheids-, mobiliteits 

en crowd-managementplannen, en vraagt de vergunningen aan. De kosten hiervoor liggen bij de 

gemeente. Ook zorgt de coördinator voor afstemming met de projectorganisatie. De 

horecaondernemer richt het plein in, verzorgt de horeca, zorgt voor onder andere het entertainment, 

toiletwagens, aankleding, en schermen om de toertochten op te kijken. La Vuelta Holanda verzorgt op 

voorhand geen schermen, maar kan wel het signaal aanleveren zonder extra kosten. We hopen alle 
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vijf de locaties een eigen thema te geven met een connectie naar La Vuelta Holanda. De opbrengsten 

uit de horeca zijn uiteraard voor u. De ondernemers in de directe omgeving van de publieksvenues 

krijgen als eerst de kans om aan te sluiten bij de organisatie van La Vuelta. 

Informatieavond 16 mei en aanmelden voor publieksvenue 

Nieuwsgierig geworden naar het starten van een publieksvenue? Kom dan langs op de 

informatieavond op maandag 16 mei om 19.00 uur in De Winkel van Sinkel, Oudegracht 158 te 

Utrecht. Daar stelt de organisatie van La Vuelta Holanda zich voor, presenteren we het plan voor de 

publieksvenues aan u, en kunt u al uw vragen stellen. U kunt zich aanmelden voor de informatieavond 

door een mail te sturen naar willem@regelaar.nl. Heeft u al eerder vragen? Neem dan contact met 

ons op via Willem Westermann (willem@regelaar.nl). 

 

Wij hopen u daar te zien! 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Klaas Verschuure, wethouder Economische Zaken Utrecht 

Simone Richardson, projectdirecteur La Vuelta Holanda 2022 


