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hoofdstuk 1
Samenvatting

In november 2013 werd bekend dat het grootste jaarlijkse topsportevenement, de 
Tour de France, in Utrecht zou neerstrijken van 1 t/m 5 juli 2015. Afgelopen zomer 
was het dan zo ver, maandenlang keken duizenden mensen hier naar uit. 

Hét unieke sluitstuk van 100 dagen feest: van, voor en door de stad. In de stralende zon maakten 
de Tourorganisatie, de renners met hun 22 ploegen, Zijne majesteit Koning Willem-Alexander, 
minister edith Schippers, duizenden (inter)nationale journalisten en bijna 1 miljoen bezoekers 
kennis met onze Domstad. 

of het nu was tijdens de bijzondere ploegenpresentatie rondom Park Lepelenburg en het Spoor-
wegmuseum, de tijdrit op zaterdag die in een recordsnelheid van 55.45 km/u door de Australiër 
rohan Dennis werd gewonnen of de tweede etappe waarbij de 198 renners geneutraliseerd 
onder de Dom door reden en afscheid namen van de stad, terwijl ze werden toegezongen door 
een 1000-koppig koor. voor even vormde Utrecht hét kloppend wielerhart van de hele wereld. 
een bijzondere magische sfeer nam bezit van de goed aangeklede stad en dat bleek uit de 
waardering. Le Grand Départ weekend kreeg het rapportcijfer 8,4.

vanaf 26 maart 2015 kleurde Utrecht letterlijk steeds geler met het Utrecht2015-programma. 
elke dag was er iets te doen rondom fietsen: van exposities tot fietslessen, van spinnen in de 
kerk tot een Tourfilmfestival. met de laatste 10 dagen de grootste evenementen, activiteiten en 
relatieontvangsten. Het Utrecht2015-programma werd beoordeeld met het cijfer 8,2. 

De Tourstart in Utrecht; een unieke gebeurtenis die door heel veel partners, ondernemers, 
organisaties en bovenal een uitstekende samenwerking op deze manier mogelijk is gemaakt. en 
niet te vergeten door de 1.500 enthousiaste Tourmakers die voor een warm en gastvrij ontvangst 
in Utrecht hebben gezorgd.

In deze eindrapportage zijn alle doelen, resultaten en de meeste producten benoemd per organi-
satieonderdeel, in het verlengde van de eerder uitgebrachte kwartaalrapportages. Hieronder een 
korte opsomming van de grootste gebeurtenissen in de laatste 10 dagen. een compleet overzicht 
van de activiteiten is te vinden in de bijlage.
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28 juni – Toerversie Utrecht – 
Jaarbeurs
maar liefst 14.000 wielerliefhebbers hebben 
op zondag 28 juni op vier afstanden deel-
genomen aan de Toerversie Utrecht. Dé 
officiële toertocht van de Tour de France en 
één van de ‘6 van Lotto’. Tijdens dit toerfiets-
evenement kreeg iedereen de gelegenheid  
het parcours van de etappe van zondag  
5 juli te verkennen. De organisatie van het 
evenement was in handen van de stichting 
Toerfiets evenementen Utrecht bestaande uit 
diverse Utrechtse wielerverenigingen in nauwe 
samenwerking met de Jaarbeurs en project-
organisatie Le Tour Utrecht. Deelnemers aan 
de Toerversie ontvingen allen een prachtig 
geel wielershirt. De 14.000 deelnemers 
kleurden de regio Utrecht daarmee op 28 juni 
al ‘geel’ tijdens de generale repetitie voor de 
Tourstart een week later.

1 juli – Opening perscentrum  
en Avant Tour – Jaarbeurs
Woensdag 1 juli was de officiële start van de 
Utrechtse Grand Départ. om exact 14:00 
uur openden Tourdirecteur Prudhomme en 
burgemeester van Zanen in het bijzijn van tien-
tallen (inter)nationale journalisten en geholpen 
door 21 enthousiaste kinderen het prachtig 
ingerichte perscentrum in de Jaarbeurs. Het is 
de eerste keer in de 102 edities van de Tour 
de France dat dit werd aangevuld met een 
kids persconferentie. Waarbij 21 kids hun lang 
gekoesterde vraag aan nederlandse renners 
als robert Gesink, raymond Sinkeldam, 
marianne vos en Koen de Kort konden stellen. 
vanaf 1 juli was ook “Avant Tour” geopend. 
Dé beurs waar Utrecht en Zeeland gezamen-
lijk met een aantal Franse en nederlandse 

organisaties hun producten en diensten onder 
de aandacht van het publiek konden brengen. 
In dezelfde hal 1 van de Jaarbeurs stonden de 
134 voertuigen van de Tourkaravaan opge-
steld waaronder de Utrechtse “Tournijntjes”. 
In totaal brachten ruim 10.000 mensen een 
bezoek aan de Avant Tour.

2 juli – Ploegenpresentatie – 
Park Lepelenburg
Donderdag 2 juli vormden Park Lepelenburg 
en het Spoorwegmuseum het decor voor de 
ploegenpresentatie. Dit zorgde voor unieke 
plaatjes van de renners die in sloepen over 
de Weerdsingel voeren, terwijl zij werden toe-
gejuicht door duizenden fans. De presentatie 
was in handen van de Utrechtse journalist en 
presentator Herman van der Zandt. blaudzun 
zong voor een vol park het Utrechtse Tourlied 
“bon voyage”. De ploegenpresentatie werd 
bijgewoond door maar liefst 15.000 enthou-
siaste bezoekers. Tourhelden als Jan Janssen, 
Joop Zoetemelk en bernard Hinault mochten 
natuurlijk niet ontbreken. na afloop van de 
ploegenpresentatie was er een ontvangst voor 
genodigden in het Spoorwegmuseum

3 juli – Officieel diner ASO, 
Caravane d’Utrecht, Business 
Event, Tournée de la musique
naast Avant Tour organiseerde de gemeente 
Utrecht op 3 juli samen met de Franse en 
nederlandse ambassades en het ministerie 
van buZa een business-event voor het 
Utrechtse, nederlandse en het Franse 
bedrijfsleven. Aan dit event deden 168 deel-
nemers mee uit 7 landen en vonden er 136 
matchmaking gesprekken plaats. Tijdens deze 
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bijeenkomst werd aan de twee nederlandse 
Tourwinnaars Jan Janssen en Joop Zoetemelk 
de Franse medaille d’honneur uitgereikt.

vrijdagavond was ook het officiële Tour 
de France diner voor de Amaury Sport 
organisation (ASo). na de ontvangst in het 
Centraal museum met de expo ‘nijntje 60 
jaar’ verplaatste het gezelschap zich voor het 
daadwerkelijke diner naar de nicolaikerk. 

’s Avonds werd de stad opgewarmd met  
Caravane d’Utrecht, een parodie op de 
Caravane Publicitaire van de Tour de France. 
bestaande uit 10 compartimenten gemaakt 
door alle wijken van de stad die samen de 
levensloop op de fiets uitbeelden. van peuters 
op loopfietsen tot ouderen op duofietsen. 
Aansluitend werden 3 pleinen voorzien 
van muzikale optredens met Tournée de la 
musique. In totaal waren er 45.000 enthou-
siaste bezoekers aan Caravane d’Utrecht en 
nog eens 75.000 bezoekers in de binnenstad 
tijdens de Tourfeesten. 

ondertussen werd vanaf 20.00 uur door 
man en macht gewerkt om het parcours af te 
hekken en de loop bruggen te bouwen.

4 juli – Tijdrit Utrecht
Zaterdag 4 juli 2015: 198 renners staan de 
popelen om de 102e editie van de Tour te 
starten met hun individuele tijdrit over het  
13,8 km klaarstaand parcours. Alle nederlandse 
ogen zijn gericht op Tom Dumoulin. ruim 
400.000 mensen zien de koers op een plekje 
langs het parcours of op een van de schitterende 
hospitality-locaties. veel zijn er met het openbaar 
vervoer of toepasselijk op de fiets gekomen. 

De zon schijnt, er heerst een gemoedelijke 
sfeer in de stad en de nederlandse renners 
zijn nog nooit zo luid aangemoedigd. Uitein-
delijk mag Australiër rohan Dennis het geel 
aantrekken en het feest gaat door in de stad. 
of het nu bij een optreden van Kraftwerk is 
of op een van de Tourpleinen met Tournée de 
la musique (opnieuw 100.000 bezoekers). 
Dat zorgt er ook voor dat bezoekers de stad 
geleidelijk weer verlaten.

5 juli – Start tweede etappe
en dan is het zo ver. De renners nemen op  
zondag 5 juli uitgebreid afscheid van de 
stad. na wederom een start bij de Jaarbeurs 
koersen zij geneutraliseerd 9 kilometer door 
de stad waarbij zij worden toegejuicht door 
325.000 bezoekers. een 1000-koppig koor 
zingt het speciaal gecomponeerde Chanson 
Départ vanaf pontons in de Singel terwijl de 
renners voorbij gaan, kleurrijke vlaggen wappe-
ren op het Domplein als het peloton onder de 
Dom door gaat. Het officiële fotomoment vindt 
plaats op de Stadhuisbrug met het uitzicht 
op de Dom, de Grand vélo en de unieke 
Utrechtse grachten. vervolgens gaat  
op ’t Goylaan de koers echt los en verlaat  
de Tourkaravaan via Leidsche rijn, na ruim  
30 km op Utrechts grondgebied de stad 
richting Zeeland.

 

5  EindrapportagE LE tour utrEcht InhoUd



Hoofdstuk 2
Doelstellingen

Toen bekendgemaakt werd dat Le Grand départ van de Tour de France naar 
Utrecht zou komen, zijn er doelstellingen geformuleerd voor het evenement. 

Doelstellingen
voorop stond dat het evenement perfect georganiseerd en veilig moest zijn. Uiteraard voor de 
renners, maar ook voor de begeleiding daaromheen, de bezoekers en de bewoners. met het 
evenement moest het beste uit de stad gehaald worden. De creativiteit van de stad en het organi-
serend vermogen. De Tour heeft zo’n groot (media)bereik dat de stad een enorm platform had om 
haar kracht en diversiteit aan de wereld te tonen: als sportieve, gezonde en culturele stad en als 
centrum van de economisch sterke regio die het is. Tegelijkertijd bood de Tour ook een uitgelezen 
mogelijkheid om Utrecht als Fietsstad aan de wereld te tonen. er werd daarbij gestreefd naar een 
mediawaarde van € 15 miljoen voor alle publicaties over de stad. 

Door co-creatie en nauwe samenwerking tussen publieke en private partijen (zowel in financiering 
van de Tour in Utrecht als in de organisatie) moest het evenement mogelijk gemaakt worden: van, 
voor en door de stad. en uiteraard moest het lokale en regionale bedrijfsleven zo optimaal moge-
lijk profiteren van de Tour de France: zowel in directe zin, bestedingen in Utrecht, als in indirecte 
zin: toename van de bekendheid van de stad, internationale (media)exposure en een stijging van 
toeristisch bezoek na juli 2015. 

belangrijker dan bezoekersaantallen (die immers afhankelijk waren van het weer) was de beleving 
van de bezoekers en bewoners: zowel voor het sportieve evenement van 1 tot en met 5 juli 
als voor het Activatieprogramma in de aanloop naar de Tour de France. Als doelstelling is een 
waardering van minimaal 7,5 nagestreefd voor zowel het activatieprogramma als het programma 
van 1 – 5 juli. 

Legacy
Als erfenis (legacy) is uitgesproken dat de relatie tussen het bedrijfsleven, de stad en de 
natuurlijke partners in de stad (de culturele sector, de sportsector, de kennisinstellingen) door 
het evenement zou worden versterkt en dat deze organisaties gebonden zouden worden aan een 
lange termijn agenda voor de stad. 
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Resultaten
Le Grand Départ van de Tour de France in Utrecht is uitermate succesvol geweest. De Tour-
koorts werd tijdens het 100-dagen programma steeds verder aangewakkerd, in de laatste 3 
maanden werden dagelijks krantenartikelen of rTv-uitzendingen aan de Tour in Utrecht gewijd, 
de trots op de stad was voelbaar tijdens het weekend van Le Grand Départ, de cross overs bij 
de organisaties waren uniek.

De belangrijkste resultaten, in relatie tot de vooraf gestelde doelstellingen, zijn in onderstaande 
tabel weergegeven. In de rapportage wordt verder ingegaan op deze resultaten.

belangrijkste resultaten
Techiek, veiligheid, mobiliteit 
Succesvol en veilig evenement, voor renners en bezoekers
optimale crowd control van bezoekers door focus op ov en fiets

marketing
Succesvolle vermarkting van stad en evenement
Waardering van 8,4 voor weekend van Le Grand Départ

media
Gemeten mediawaarde van € 35 miljoen
overwegend positieve media-aandacht

Activatie 
Waardering van 8,2 voor het gehele activatieprogramma
Succesvol, breed 100-dagen programma met 250 evenementen
van, voor en door de stad, met veel cross overs

Tourmakers
Succesvolle werving van 1.500 enthousiaste Tourmakers

organisatie
Unieke publiek-private financiering van het evenement

Legacy
blijvende betrokkenheid van private en maatschappelijke partners
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Hoofdstuk 3
Techniek, Veiligheid 
en Mobiliteit

3.1 Tijdig opstarten van het proces
Techniek, veiligheid en mobiliteit vormden de kern van het evenement. een veilig verloop van de 
wedstrijd, een perfecte organisatie en een goede in- en uitstroom van bezoekers waren essenti-
eel voor een geslaagd evenement. Dit is op alle punten succesvol gerealiseerd. 

er is in een vroegtijdig stadium al fors geïnvesteerd in het informeren en samenbrengen van alle 
partijen om het wedstrijdparcours te realiseren, de veiligheid (evenement in de openbare ruimte 
met 100.000en bezoekers) en de mobiliteit (in- en uitstroom van bezoekers, bereikbaarheid van 
de stad) te waarborgen. In totaal zijn tientallen partijen betrokken geweest. 

Opgeleverde resultaten
 Locaties hospitality
 Camperlocatie
 Permanence en perscentrum
 Locaties teambussen
 Locatie village Départ
 Locatie helikopterlandingsplaats
  Logistiek plan parkeren en routes ASo/Tour de France organisatie
 Locatie en logistiek ploegenpresentatie park Lepelenburg
 Startlocatie tijdrit en 2e etappe
 Finishlocatie tijdrit
 route en opstelplaatsen teambussen
 routes teambussen van hotels naar locaties
 Locatie laatste kilometer
 Parcours 1e etappe
 Locatie officiële start 2e etappe op ‘t Goylaan
 Parcours 2e etappe
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3.2  Parcours en overige 
technische faciliteiten

er is zowel voor de eerste als de tweede 
etappe een parcours opgeleverd, dat vrij 
was van obstakels. Dat betekende dat in de 
maanden voorafgaand (tijdelijk) obstakels 
zijn verwijderd, maar ook dat de planning 
van allerlei werkzaamheden (bijvoorbeeld 
aan de wegen van het parcours, maar ook 
de bioscoop bij de Jaarbeurs) is afgestemd 
op het weekend van 4 en 5 juli. Soms zijn 
werkzaamheden iets naar voren gehaald, zodat 
ze afgerond waren voordat de Tour de France 
van start ging, soms zijn werkzaamheden  
iets vertraagd en direct na de Tour gestart. 

Hitteprotocol
In de laatste week van juni 2015 werd duidelijk 
dat er sprake zou zijn van een zeer warme 
Tourstart. Het hitteprotocol is toen opgestart, 
waardoor er meer watervoorzieningen zijn 
gerealiseerd (watertappunten) en onder meer 
extra voorzieningen voor professionals en 
vrijwilligers zijn gecreëerd. Het hitteprotocol, 
ook in de communicatie richting bezoekers 
(voldoende water meenemen, petje, zonne-
brand, schaduw opzoeken, let op ouderen en 
kinderen) heeft goed gefunctioneerd. Dat is 
ook bevestigd door het rode Kruis. 

3.3 Veiligheid
Direct na de bekendmaking is een breed 
overleg ingesteld, waar alle betrokken partijen 
zitting in hadden (onder meer diverse gemeen-
telijke afdelingen zoals veiligheid en vergun-
ningen, de politie, de veiligheidsregio Utrecht 
en het om). In het veiligheidsoverleg is de 
vergunningsaanvraag diverse malen getoetst 
en is er een uitgebreide risicoanalyse geweest 

van alle mogelijke risico’s en scenario’s. De 
tientallen risicoscenario’s zijn uitgewerkt en 
voorzien van beheersmaatregelen. 

er zijn diverse crisisoefeningen geweest met 
participatie vanuit de gehele kolom veiligheid. 
Hetzelfde geldt voor oefeningen voor crisis-
communicatie. voor het hele evenement is een 
crisiscommunicatieplan opgesteld. 

Veiligheidsstructuur  
tijdens het evenement
De uiteindelijke operationele structuur voor 
de veiligheid is fijnmazig opgebouwd. naast 
politie en toezichthouders zijn vooral ook 
Tourmakers (vrijwilligers) ingezet. De stad is 
voor de ‘span of control’ van het evenement 
opgedeeld in sectoren. elke sector kende een 
eigen sectorcommandant (professional). Deze 
sectorcommandanten stonden in contact met 
politie en toezichthouders en met locatiema-
nagers (Tourmakers). De locatiemanagers 
stonden weer in contact met de Tourmakers 
in het gebied, waardoor via een fijnmazige 
structuur veel ‘ogen en oren’ in het gebied 
aanwezig waren, zonder dat dit ten laste ging 
van de feestelijke sfeer in het gebied. 

De sectorcommandanten (en politie en toe-
zichthouders) rapporteerden aan het speciaal 
voor het evenement ingerichte actiecentrum. 
In het Stadskantoor waren in totaal 55 partijen 
aanwezig (variërend van politie, hulpdiensten, 
nS, Prorail, Qbuzz tot partijen als Stedin, 
vitens, eneco, KnmI en de taxibedrijven). 
Deze 55 partijen waren verdeeld over 3 tafels: 
veiligheid, mobiliteit en Techniek. De tafels 
stonden continu met elkaar in verbinding, 
waardoor de hele stad zeer goed gemonitord 
kon worden. 
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Het actiecentrum stond in verbinding met het SGbo (Staf Grootschalig bijzonder optreden) 
van de politie en met een crisisorganisatie ‘in ruste’. Door deze structuur was er controle op alle 
mogelijke (onverwachte) aspecten in de stad (stroomstoring, leidingbreuk, noodweer, opstopping 
van toeschouwers et cetera). De structuur, het actiecentrum en de korte lijnen naar de locaties 
hebben uitermate goed gewerkt. op donderdag 2 juli bijvoorbeeld dreigde tijdens de optredens 
na de ploegenpresentatie een zware onweersbui. via het actiecentrum en via de mensen op 
locatie (toezichthouders, politie, Tourmakers, social media) is het evenement in park Lepelenburg 
op eenvoudige wijze ontruimd. nadat het onweer was overgetrokken, kon het publiek weer terug 
naar park. 

In het magazine nationale veiligheid (zie bijlage 1) geven een aantal veiligheidsorganisaties blijk 
van hun eigen positieve ervaringen. 
 

Eerste etappe: tijdrit door Utrecht
  13,8 kilometer etappe
  1 actiecentrum met 55 partijen
  8 sectoren
  22 publieksvenues (parken en pleinen)
  66 locatiemanagers
  1.000 Tourmakers op het gebied van publieksbegeleiding en crowd control
  12.000 dranghekken
  1.000 rood-witte schrikhekken
  2.000 verkeersborden (omleidingsborden, aankondigingsborden)
  52 verkeersposten buiten de ring
  150 motards (verkeersregelaars op motoren)
  5 publieksbruggen, waarvan 2 conventionele bruggen en 3 high tec bruggen
  11 rode Kruisposten
   32 servicepunten (toiletten, waterpunten, afvalverwerking)
  12.000 m2 vIP-locaties
  35 schermen op publiekslocaties (wedstrijd kijken en crowd control)
  22 signing torens (publiekssturing)
  6 transferia

3.4 Mobiliteit 
Bereikbaarheid van de bezoekers
met de partners is een optimaal mobiliteits- en bereikbaarheidsplan opgesteld (inclusief borden-
informatieplan, inzet van verkeersregelaars en plattegronden), om bezoekers (en bewoners) 
maximaal te faciliteren in de aanloop naar, tijdens en na het evenement. De focus van het 
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mobiliteitsplan lag op het gebied van open-
baar vervoer en vervoer met de fiets. voor fiets 
parkeren zijn veel verschillende voorzieningen 
gerealiseerd in de stad. met nS zijn nadere 
afspraken gemaakt over de inzet van extra 
en langere treinen op zaterdag 4 en zondag 
5 juli. met Prorail is intensief overlegd over 
de werkzaamheden aan het spoor (en de 
consequenties van de hitte op het spoor). 

Daarnaast zijn buiten de stad 6 grote transferia 
ingericht voor in totaal (maximaal) 40.000 
auto’s. voor de inrichting van de transferia 
zijn voorzieningen getroffen (rijplaten, par-
keerwachten, verkeersregelaars). Daarnaast 
zijn afspraken gemaakt met Qbuzz voor het 
vervoer vanaf de transferia naar het parcours. 

In de programmering rondom Le Grand Départ 
(met name op vrijdag 3 juli en zaterdag 4 juli) 
is gekozen voor een verlengde programmering 
(feesten op de Tourpleinen in samenwerking met 
de horeca en de culturele sector) om bezoekers 
zo lang mogelijk in de stad te houden, zodat de 
uitstroom uit de stad na de wedstrijd zo geleide-
lijk mogelijk zou gaan. ook is er overleg geweest 
met de ondernemers binnenstad om in het kader 
van gastvrijheid (en geleidelijke uitstroom) de 
winkels langer open te houden. 

movares en de Universiteit Utrecht hebben 
gezamenlijk een model voor crowd manage-
ment ontwikkeld, op verzoek van de project-
organisatie Le Tour Utrecht. met behulp van 
het model konden berekeningen worden 
gemaakt over de toestroom van bezoekers en 
de effecten van deze toestroom op de open-
bare ruimte. Daarnaast kon het hekkenplan en 
andere maatregelen voor crowd management 
getoetst worden met het model, zodat de 

effecten op de bezoekersstromen inzichtelijk 
gemaakt konden worden. Dit innovatieve 
model kan ook voor andere evenementen 
worden toegepast. 

De in- en uitstroom van bezoekers is op 4 en 
5 juli uitermate succesvol verlopen. bezoekers 
aan Utrecht tijdens Le Grand Départ hebben 
massaal gebruik gemaakt van het openbaar 
vervoer en de fiets. De aankomst van bezoekers 
op Utrecht CS en op de satellietstations liep 
probleemloos door de extra inzet van treinen. 

bezoekers zijn geïnformeerd over het  
parcours, de bereikbaarheid van de stad, 
de transferia, het fietsparkeren et cetera via 
social media, de website en de bijlagen van 
het AD. Daarnaast is in de laatste weken voor 
Le Grand Départ nog een app in de lucht 
gekomen, waarop het parcours en de facili-
teiten stonden en publieksinformatie over de 
wedstrijd was te vinden. 

Bereikbaarheid van de stad
er is een keuze gemaakt voor het instellen 
van een autoluwe zone op 4 en 5 juli in 
een ruime cirkel rondom het parcours, om 
verkeersdruk en parkeerdruk in de stad (en 
specifiek rondom het parcours) te voorkomen. 
bewoners en bedrijven konden de wijken wel 
verlaten met de auto, maar de wijk in was 
alleen toegestaan via vignetten die aange-
vraagd moesten worden. 

In de zomer van 2014 is gestart met Tourin-
formatieavonden. In alle wijken zijn avonden 
georganiseerd om te vertellen over de impli-
caties van de Tour de France voor de stad en 
het activatieprogramma. In januari en februari 
2015 zijn deze informatieavonden herhaald.
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over de details van de bereikbaarheid per wijk 
is vanaf het voorjaar van 2015 op verschillende 
manieren gecommuniceerd. op de website 
tourdefranceutrecht.com zijn factsheets, Q&A’s 
en wijkplattegronden geplaatst, waarop de spe-
cifieke bereikbaarheid van de wijk werd vermeld. 
Daarnaast is er in de festivalkrant, het program-
maboek, speciale bijlagen, de media, diverse 
filmpjes van ambassadeur Filemon Wesselink en 
huis-aan-huisbrieven bereikbaarheidsinformatie 
gecommuniceerd. ook op Twitter, Facebook en 
YouTube werd geregeld aandacht besteed aan 
de bereikbaarheid van de stad. 

In de communicatie is meegenomen dat 
bewoners en bedrijven tijdens het weekend 
van 4 en 5 juli beperkt (gemotoriseerd) de wijk 
in konden. om de wijk in te kunnen rijden met 
de auto, moest een speciaal vignet worden 
aangevraagd. met hulpverleners zijn overkoepe-
lende afspraken gemaakt, net als met specifieke 
doelgroepen (storingsdiensten et cetera). De 
communicatie over de vignetten en exacte 
bereikbaarheid per wijk is een aantal weken 
voor het evenement gestart. Dit was omdat op 
dat moment alle informatie hierover compleet 
was en om te voorkomen dat bewoners of 
bedrijven de informatie zouden missen als deze 
maanden van tevoren onvolledig zou worden 
aangeboden. In de media is hierover lokaal in 
eerste instantie enige rumoer ontstaan.

In totaal zijn 15.000 vignetten toegekend aan 
bewoners, waarvan een groot is aangevraagd 
‘voor de zekerheid’. Het aantal verkeersbe-
wegingen de wijken in tijdens het weekend 
was beperkt. Door de maatregelen is de stad 
goed bereikbaar gebleven voor hulpverleners 
en is de mobiliteit en instroom van bezoekers 
uitstekend verlopen. 

Tweede etappe: Utrecht – 
Neeltje Jans (Zeeland)

  167 kilometer
  4 ministeries
  3 provincies
  13 gemeenten
  4 veiligheidsregio’s
  4 SGbo’s
  25 belanghebbende partijen
  16 sectoren
   1.136 actiepunten (verkeersregelaars, 
verkeersmaatregelen, aanpassingen 
aan het parcours, omleidingen)

  6.000 meter dranghekken
  155 strobalen
  200 motards (verkeersregelaars  
op motoren)
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Hoofdstuk 4
Marketing en  
hospitality

4.1 Wereldwijd in de kijker
De Tour de France bood met haar marketingmachine, bereik en journalistieke aandacht een 
geweldig platform om Utrecht te laten zien aan heel de wereld: als stad op zich, als stad die in 
staat is evenementen van dit formaat perfect te kunnen organiseren met de stad zelf als venue en 
als kloppend hart van fietsland nederland. Daarbij stond de unieke beleving van bezoekers van 
Le Grand Départ en de evenementen in de 100 dagen daarvoor voorop. Het streven was een 7,5 
als waarderingscijfer. en dat is met gemiddeld een 8,4 voor Le Grand Départ en een 8,2 voor alle 
activiteiten in aanloop ruim gelukt.

Utrecht maken we samen. en dat is ook gebeurd met het Tourfeest: 29 private partners, ontel-
bare medeorganisatoren in het activatieprogramma, de horeca & ondernemers en het internatio-
nale bedrijfsleven hebben bijgedragen aan de totstandkoming en het succes van Le Tour Utrecht. 
of het nu was door funding, een bijdrage in kind (producten en diensten) of het organiseren van 
een clinic op een schoolplein. een samenwerking op deze schaal is nog nooit gecreëerd bij een 
Utrechts event en zal in afgeslankte vorm worden gecontinueerd, ook na de Tourstart.

Het moment dat alle 198 renners de Dom 
onderdoor reden, hét kippenvelmoment dat 
de hele wereld over ging, werd uitgezonden 
in ruim 190 landen. Samen met alle andere 
beelden en internationale media-aandacht 
heeft het ervoor gezorgd dat de internationale 
bekendheid van Utrecht is gestegen. Uiteinde-
lijk moet dit resulteren in een toename van het 
aantal (dag)bezoekers na juli 2015 met 2%. 
vanaf 2016 zal Toerisme Utrecht deze cijfers 
gaan monitoren. 
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4.2 Het campagnebeeld
Tijdens de perspresentatie van 28 november 
2013 presenteerden Utrecht en de ASo het 
campagnebeeld voor Le Grand Départ Utrecht. 
De perspresentatie in Parijs en later in de Win-
kel van Sinkel, het evenement La nuit du Tour in 
de stad en de vele mediaberichtgeving van die 
dag zorgden direct voor een grote bekendheid 
en herkenbaarheid van dit beeld. Het abstracte, 
kleurrijke en daarmee onderscheidende en 
opvallende beeld heeft vanaf het begin veel lof 
ontvangen, zowel van de pers als de partners 
in de stad. Het was een beeld dat brak met 
eerdere uitingen rond Tourstarts of andere 
grootschalige events. Kenmerkend aan het 
campagnebeeld was de fiets en het gebruik van 
de driehoek uit de huisstijl van citymarketing 
Utrecht. Daarnaast hadden Utrechtse iconen 
zoals nijntje, de Dom en het rietveld-Schröder-
huis  een prominente plek in de huisstijl.

4.3 Aanwakkeren van de 
Tourkoorts: 2014 en 2015 
Laden van het campagnebeeld
om de Tourkoorts in 2014 al aan te wakkeren 
en inwoners en bezoekers al bekend te maken 
met het campagnebeeld, is dit beeld vanaf de 
zomer van 2014 geladen. via geveldoeken 
langs de grote toegangswegen naar de stad 
(A2, A12, A28, het spoor) bij onder andere 
Capgemini, Universiteit Utrecht, ordina en 
movares. vanaf juni 2014 sierden twee Grand 
velo’s (Stadhuisbrug en Jaarbeursplein) de 
stad. op het Jaarbeursplein werd door de 
Utrechtse graffiti kunstenaar ‘Jan is de man’ 
een enorme schildering van het campag-
nebeeld gemaakt. Internationaal werd het 
campagnebeeld geladen door de website van 
de ASo, de vormgeving van het presspack en 

via de uitzending van de laatste etappe van de 
Tour 2014. een gigantisch doek met campag-
nebeeld sierde een Parijs voetbalveld. Zo werd 
wereldwijd de focus alvast naar de Tourstart 
van 2015 verlegd.

Reclamekaravaan
Internationaal heeft Utrecht veel aandacht 
gekregen tijdens de Tour 2014 door 10 etap-
pes mee te rijden in de Caravane Publicitaire. 
via een guerilla actie werd onthuld dat Utrecht 
mee reed met 4 Le Tour Utrecht auto’s met 
ieder een nijntje in één van de vier Tourtruien 
op het dak. Deze actie zorgde voor veel (inter)
nationale publiciteit, waarbij binnen een dag 
1 miljoen hits werden gerealiseerd op Twitter 
en Facebook. Deze avonturen waren iedere 
dag online te volgen via posts, blogs en een 
iedere dag een filmverslag via YouTube. een 
jaar later mochten de nijntjes natuurlijk niet 
ontbreken tijdens Le Grand Départ. en ook 
tijdens meerdere voorjaarsklassiekers in het 
voorjaar 2015 warmden ze het publiek op voor 
de Tourstart in Utrecht.

Roadshow
In de aanloop naar de Tour in 2015 is Le Tour 
Utrecht met een roadshow aanwezig geweest 
bij veel verschillende (sport)evenementen. 
De roadshow is een schaalbaar evenement/
stand die makkelijk inzetbaar was op zowel 
binnen- als buitenlocaties. belangrijk onderdeel 
van de roadshow was een Tacx (hometrainer) 
opstelling waarbij deelnemers profrenner 
Lars boom konden volgen over het Utrechtse 
Tijdritparcours. Deze roadshow is veelvuldig 
ingezet binnen en buiten Utrecht, zoals bij 
wielerevenementen als Parijs - roubaix en Luik -  
bastenaken - Luik, de vakantiebeurs, Auto rAI 
en bij de ronde van midden nederland. 
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4.4  De impact van social media 
en online

niet eerder is rond de start van de Tour de 
France zoveel buzz gecreëerd op social media. 
Waar de ASo meer inzet op de traditionele 
middelen, heeft Le Tour Utrecht een nieuwe 
online standaard neergezet voor komende 
edities.
 
Websites en app
De websites tourdefranceutrecht.com en 
utrecht2015.com zijn als vanzelfsprekend 
veelvuldig bezocht. Tussen 1 juni en 1 augus-
tus 2015 is de website tourdefranceutrecht.
com ruim 800.000 keer bezocht waarvan 
541.000 unieke bezoekers. In totaal bekeken 
zij in 2 maanden bijna 1,8 miljoen pagina’s. 
Hoewel het aantal bezoekers bij utrecht2015.
com lager lag, hebben bezoekers relatief veel 
pagina’s bezocht, namelijk 1.050.000. Dit 
is gedaan door 238.000 unieke bezoekers 
tijdens 342.000 bezoeken. In de app die ont-
wikkeld is (voor onder meer de bereikbaarheid 
van de stad, het parcours et cetera), kon ook 
een persoonlijke agenda van evenementen uit 
het activatieprogramma worden aangemaakt. 

Nieuwsbrief 
maandelijks verstuurde Le Tour Utrecht een 
digitale nieuwsbrief per e-mail. De frequentie 
van de nieuwsbrief is in de laatste periode 
verhoogd naar eens per week vanwege het 
vele nieuws. In totaal hadden 3.500 mensen 
een abonnement op deze nieuwsbrief. 

Foto en video
Tijdens de laatste 10 dagen (27 juni t/m 5 juli) 
was een redactieteam van Tourmakers aan het 
werk om foto’s en verslagen van alle activi-
teiten rond de Tourstart  te verzamelen, vast 

te leggen en zo iedereen op te warmen voor 
Le Grand Départ. er zijn veel videoverslagen 
gemaakt en geplaatst op de YouTube kanalen 
Le Tour Utrecht en Utrecht2015, onder meer 
van de Ploegenpresentatie, Toerversie Utrecht, 
City Dressing en Aftermovie - Utrecht2015. 
Daarnaast zijn er met presentator en ambas-
sadeur Filemon Wesselink verschillende items 
opgenomen in het kader van bezoekersinfor-
matie en bereikbaarheid.

DAILY TOTAL IMPRESSIONS
2 juli - 264.242
3 juli - 881.986
4 juli - 489.421
5 juli - 962.061
6 juli - 521.577

ORGANIC IMPRESSIONS
2 juli - 1.049.805
3 juli - 850.926
4 juli - 1.061.453
5 juli - 1.096.281

Social media
Twitterwalls: videoschermen langs het 
parcours, op de pleinen en in het perscen-
trum. Hierop werden de belangrijkste 
berichten weergegeven met #TDFutrecht. 
bezoekers en renners werden uitgedaagd 
hun belevenissen bij de Utrechtse 
Tourstart te delen. Uiteraard konden deze 
schermen ook worden ingezet voor crowd 
control.

Tussen zaterdag 4 juli en maandag 6 juli 
zijn meer dan 192.000 tweets verzonden 
over de Utrechtse Tourstart.

via het twitteraccount @letourutrecht  
zijn ruim vier miljoen mensen bereikt van  
1 t/m 5 juli 

via Facebook Le Tour Utrecht zijn ruim 
drie miljoen mensen bereikt in dezelfde 
periode. 

15  EindrapportagE LE tour utrEcht InhoUd



4.5  Aankleding van de stad: 
feest in de stad

In aanloop naar en tijdens de Tourstart is voor 
het “kleuren” van de Utrecht optimaal gebruik 
gemaakt van de aan de Tour de France 
verbonden bekende kleuren en patronen: geel, 
groen, wit en bolletjes.

van de geveldoeken op gebouwen van 
partners en parkeergarages, de megadoeken 
in Leidsche rijn (langs de A12 en op het 
berlijnplein), de aankleding van de omgeving 
Jaarbeurs met grondstickers, 150 fietsen en 
vlaggen tot een enorm geel wielershirt boven 
de Catharijnesingel, mogelijk gemaakt door  
de nS.

Samen met de ondernemers(vereniging) van 
de binnenstad is er 2 kilometer aan Tourvlag-
gen opgehangen en zijn de etalages versierd 
met onder andere het merchandisepakket 
via het business Peloton Utrecht (bPU). De 
ondernemers van het maliekwartier kleurden 
de stoep letterlijk geel met 250 Tourgele 
stoeptegels. In de buitenruimte sierden 250 
ingepakte bomen het straatbeeld en stalen 
30 Tourgepimpte waterfietsen de show in de 
Utrechtse grachten. Het stadion Galgenwaard 
werd versierd met een megadoek in samen-
werking met Toerisme Utrecht.
Utrecht is verrijkt met 4 muurschilderingen, 
waarvan een van de nederlandse Tourwin-
naars Jan Janssen en Joop Zoetemelk, als 
blijvende herinnering aan de Tourstart. Dit zijn 
maar enkele voorbeelden van de ‘citydressing’ 
rondom Le Grand Départ. er zijn nog talloze 
andere voorbeelden van initiatieven van bewo-
ners, bedrijven en winkels. eén ding is zeker: 
de sfeer in de stad kwam niet alleen door  

de mensen en activiteiten, ook zeker door de 
warme en sfeervolle aankleding. ook hier via 
het adagium: van, voor en door de stad. een 
overzicht van de citydressing is opgenomen 
onder bijlage 2. 
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4.6 Hospitality
Door de Stichting Utrecht2015 is een con-
cessie verleend aan Jaarbeurs Utrecht om de 
hospitality bij de start-finish en op de overige 
locaties in de stad te ontwikkelen. voorwaarde 
voor de locaties buiten het Jaarbeursterrein 
was dat samengewerkt zou worden met 
Utrechtse leveranciers op het gebied van 
catering, beveiliging, inrichting et cetera. met 
de Jaarbeurs is een fixed fee afgesproken voor 
de ontwikkeling en verkoop van de hospitality. 
Daarmee was er geen financieel risico voor de 
Stichting Utrecht2015. Uiteraard stond hierbij 
de unieke beleving weer voorop.

De locaties waren het Jaarbeursgebied (nabij 
de Truus van Lierlaan), het Anne Frankplein, 
de Sorbonnelaan, de Archimedeslaan en het 
malieblad. 

Uiteindelijk zijn 7.000 vIP-pakketten verkocht. 
De locaties Jaarbeurs, Anne Frankplein en 
Sorbonnelaan / Archimedeslaan waren daarbij 
zeer populair. De locatie malieblad bleek 
minder populair, vooral op 5 juli (start tweede 
etappe). 
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4.7 Merchandising
op 21 april 2015 is de officiële Grand Départ 
nijntje gelanceerd, waarvan de opbrengt com-
pleet naar de goede doelencombinatie van  
Le Tour Utrecht ging (zie 6.4). vanaf dat 
moment kwam ook de andere Le Tour Utrecht 
merchandise in de verkoop. De verkoop verliep 
via verschillende kanalen zoals bol.com (web-
shop), de pop up shop in Hoog Catharijne, de 
vvv bij de Dom en de 12 informatiepunten 
die tijdens de Grand Départ (al vanaf 27 juni) 
in de stad in gebruik waren. ook via retailers 
in de stad is merchandise verkocht (via loyalty 
pakketten van het business Peloton Utrecht). 

De merchandise lijn van Le Tour Utrecht was 
succesvol. nagenoeg alle middelen, inclusief 
de officiële Grand Départ jersey, waren op  
5 juli uitverkocht. 
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Hoofdstuk 5
Media

het doel van de Tour in Utrecht was een mediawaarde van € 15 miljoen. Uiteinde-
lijk is een gemeten mediawaarde gerealiseerd van maar liefst € 35 miljoen.

5.1 Inleiding
De media hebben als intermediair een belangrijke rol vervuld in de communicatie over de 
Tourstart in Utrecht. Ze zijn gedurende het hele Tourproject actief betrokken en op diverse 
manieren benaderd met de inzet van verschillende middelen; nieuwsbrieven, mailingen, persbe-
richten, fotomomenten, interviews, persgesprekken, persconferenties, persreizen etc. er is daarbij 
onderscheid gemaakt tussen wielerpers, toeristische pers, lokale pers, regionale pers, nationale 
pers en internationale pers. Zoveel als mogelijk is geprobeerd om effectief gebruik te maken van 
de nederlandse (oud-)renners en ploegen voor het mede laden van het Le Tour Utrecht verhaal. 
Daarbij is gewerkt aan het vermarkten van de stad (het Utrecht verhaal, breder dan alleen een 
topsportevenement) en het vermarkten van Le Tour Utrecht (naast het topsportevenement en 
de week van de Grand Départ ook de overige Le Tour Utrecht momenten en het bijbehorende 
activatie- programma: sport, cultuur, kennis & economie). 

De internationale marktbewerking is in samenwerking met Utrecht Toerisme en het nederlands 
bureau voor Toerisme & Congressen (nbTC) verder vorm en inhoud gegeven. naast een grote 
internationale persreis op 26 en 27 maart hebben er 21 individuele persreizen voor buitenlandse 
media plaatsgevonden. 

Tijdens de Tourstart waren ruim 2.000 journalisten aanwezig in Utrecht.

5.2 Mediapartnerships
er zijn mediapartnerships afgesloten met newSkoolmedia, AD en rTv Utrecht. een bewuste mix 
van zowel printed daily (dagbladen), printed content (vaktijdschriften) als broadcasting. op deze 
manier kon een brede en diverse doelgroep worden bereikt, ook onder de belangrijkste doelgroe-
pen van het activatieprogramma. voorwaarde was dat de aandacht over de Tour in Utrecht zich 
niet concentreerde alleen op de dagen van de Tour zelf, maar dat vooral ook de aanloop in de stad 
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werd meegenomen en hierin opbouw werd 
aangebracht. er is bij de keuze voor mediapart-
ners gekeken naar een cross mediale inzet en 
een combinatie van advertenties/banners met 
redactionele content. 
De samenwerking met de mediapartners was 
goed en intensief. om iedereen optimaal voor 
te bereiden op de Tourstart zijn met de media-
partners diverse bijlagen en items uitgebracht 
voor het evenement om iedereen te informeren 
over de bereikbaarheid, activiteiten en het pro-
gramma. In samenwerking met newSkool media 
(titels: Fiets en ProCycling) is het officiële 
programma Grand Départ uitgebracht. Tussen 
22 juni en 5 juli zijn hiervan 300.000 exempla-
ren via verschillende kanalen verspreid. 
Het AD heeft een tweetal speciale Tour- 
bijlagen uitgebracht. De eerste bijlage was 
begin juni een regionale special in AD edities  

Utrecht / Amersfoort / Groene Hart /  
rotterdam. De tweede special verscheen  
eind juni nationaal.
rTv Utrecht maakte onder andere de ‘ronde 
van Utrecht’ (wekelijks tussen eind maart en 
eind juni, dagelijks vanaf 27 juni). Dit Tv item 
(onderdeel van U vandaag) besteedde uitge-
breide aandacht aan de verschillende activitei-
ten in de voorbereiding op de Tourstart. 

Tijdens de Tourstart zijn in samenwerking met 
het AD en de School voor de Journalistiek drie 
dagkranten ‘Grand Départ Daily’s’ gepubli-
ceerd. Deze zijn in een oplage van 50.000 
stuks op 2, 4 en 5 juli via diverse uitgiftepun-
ten in de stad verspreid. In deze dagkranten 
stonden de verslaglegging van de dag zelf, 
het laatste (wieler)nieuws, veel beeld en de 
bijzondere gebeurtenissen in de stad.

naast mediapartners is er ook met outdoor 
aanbieder JC Decaux een overeenkomst 
afgesloten waarbij 250 abri’s verdeeld over 
Utrecht, Amsterdam, Den Haag en rotterdam 
beschikbaar waren voor de promotie van de 
Utrechtse Tourstart. Daarnaast werden in 
Utrecht 25 mupi’s in geel gehuld en voorzien 
van Grand Départ Utrecht posters. Tot slot 
waren op 26 juli tijdens de finish van de Tour 
de France in Parijs 20 abri’s op de Champs 
elyssees met Le Tour Utrecht posters en 
uitingen van Toerisme Utrecht gevuld.

5.3 Perscentrum
van 1 tot en met 4 juli was in hal 9 van de 
Jaarbeurs het perscentrum voor le Grand 
Départ gevestigd. Het perscentrum bood een 
werkplek aan 500 (schrijvende) journalisten en 
was in de dagen van le Grand Départ dagelijks 

geopend van 09:00 tot 22:00 uur. 
radio en tv-zenders konden bij de Jaarbeurs 
met al hun apparatuur terecht in de gereali-
seerde ‘technical zone’.
De oplevering van het perscentrum was een 
samenwerking tussen de projectorganisatie Le 
Tour Utrecht, de Jaarbeurs en Toerisme Utrecht. 
naast de werkplekken voor de 500 journalisten 
was er in het perscentrum ook plaats voor de 
accreditatiebalies (qua accreditaties zijn bijna alle 
media voorzien) en kleedruimtes van de A.S.o. 
Tevens bevond het tijdelijke kantoor van het 
persteam van Le Tour Utrecht zich in deze ruimte. 
Journalisten met vragen die direct betrekking had-
den op de Utrechtse Tourorganisatie konden hier 
gemakkelijk binnenlopen en hun vragen stellen.

Het voorportaal van het perscentrum was 
gereserveerd voor de ‘Utrecht village’. In deze 
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ruimte kregen diverse Utrechtse partners de 
gelegenheid om zich te presenteren aan de 
wereldpers. De ‘Utrecht village’ stond onder 
leiding van Toerisme Utrecht en economic 
board Utrecht (ebU). In deze ruimte was de 
Toerisme Utrecht balie te vinden waar journa-
listen allerlei informatie over de stad Utrecht 
konden verkrijgen. Daarnaast was de ruimte 
aangekleed met enkele Utrechtse iconen zoals 
een replica van de rietveld-stoel en een groot 
nijntje beeld. ook hadden vier partners van de 
A.S.o. in deze ruimte de gelegenheid zich te 
presenteren.

In het perscentrum was de A.S.o. verant-
woordelijk voor de technische faciliteiten zoals 
het aanleveren van het WiFi netwerk en de 
levering van de Tv-schermen waarop de koers 
gevolgd kon worden. Le Tour Utrecht heeft er 
samen met de Jaarbeurs en Toerisme Utrecht 
voor gezorgd dat alle wanden in het perscen-
trum voorzien waren van grote toeristische 
beelden van Utrecht. Hierdoor waren de 
journalisten werkzaam in een echt ‘Utrechts’ 
perscentrum en konden ze de beelden van de 
Dom, de oudegracht of het Utrecht Science 
Park overal om zich heen aanschouwen. 
De organisatie heeft hier van zowel de A.S.o. 
als van diverse journalisten veelvuldig com-
plimenten over ontvangen. volgens sommige 
A.S.o. medewerkers heeft Utrecht met dit 
perscentrum zelfs een nieuwe standaard gezet 
voor komende Grand Départs.

5.4 Resultaten

Le Tour Utrecht in de media
over het feit dat de Tourstart in juli 2015 in 
Utrecht startte is veel geschreven in de media. 

Al vanaf november 2013 (de bekendmaking 
dat de Tour in Utrecht zou starten) verschenen 
geregeld kleine en grote(re) publicaties en 
radio en tv-uitzendingen. Dit aantal steeg 
naarmate het evenement vorderde. vanaf het 
100-dagen aftelmoment op 26 maart was 
er dagelijks aandacht in de media voor de 
Utrechtse Tourstart en alle activiteiten die 
daar omheen werden georganiseerd. Deze 
aandacht wordt door de ASo zelf, maar 
ook eerdere Toursteden als overweldigend 
beschreven. niet alleen de hoeveelheid 
berichten, maar ook de positieve toon of voice. 
vooral de goede buzz in aanloop naar de  
Tour toe vanaf 26 maart wordt bestempeld  
als uniek.

om de waarde van de mediaberichten over de 
Tour de France in Utrecht in 2015 in kaart te 
brengen is van 1 januari 2015 t/m 31 juli 2015 
gebruik gemaakt van het mediamonitoringssys-
teem ‘monAlyse’ van Sterk Werk mediamonito-
ring (zie bijlage 3 en 4). Dit analyseprogramma 
verzamelde alle print- en onlineberichtgeving 
lokaal, regionaal en nationaal die overeenkwam 
met de zoektermen ‘Grand Départ Utrecht’, 
‘Tourstart Utrecht’ of een combinatie van deze 
zoektermen. er is dus niet specifiek gemo-
nitord op het hele activatieprogramma dat 
rondom de Tour is georganiseerd. 

Januari 2015 – juli 2015:  
8.249 online- en printberichten, 
advertentiewaarde circa  
€ 23 miljoen 
In de periode januari 2015 t/m juli 2015 
bedroeg het aantal gemeten printberichten dat 
overeenkwam met de opgegeven zoektermen 
2296 met een totale advertentiewaarde van  
€ 18.230.783. 
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online werden er in deze periode 5953 
berichten verzameld met een totale adverten-
tiewaarde van € 4.538.331. opgeteld zijn er 
van januari 2015 t/m juli 2015 in totaal 8249 
online- en printberichten gepubliceerd met een 
totale advertentiewaarde van € 22.769.114. 

42 gemeten RTV-items: ruim 8 ton 
advertentiewaarde
vanwege budgettaire redenen is ervoor 
gekozen om slechts een select aantal rTv-
items te meten. Het continue monitoren van 
rTv-items is te kostbaar. Dit moet handmatig 
en op de seconde teruggezocht worden. De 
rTv-items die zijn gemeten vonden plaats in 
twee periodes (rond 26 maart, aftrap 100-
dagen periode en van 1 t/m 5 juli, periode 
Grand Départ) en zijn afkomstig van onder 
andere; noS Journaal, noS Jeugdjournaal, 
rTL nieuws, eenvandaag, Hart van nederland 
en vandaag de Dag. buiten deze periodes zijn 
ook enkele grotere items van nieuwsuur en 
rTL Late night gemeten die draaiden om de 
Grand Départ in Utrecht. Door het meten van 
een aantal items van deze landelijke program-
ma’s, is geprobeerd een kleine indicatie te 
geven wat het evenement in mediawaarde op 
Tv vertegenwoordigd. De 42 rTv-items die 
zijn gemeten vertegenwoordigden een totale 
advertentiewaarde van € 831.080. 
Uiteraard is dit slechts een klein percentage 
van wat er allemaal uitgezonden is op radio 
en televisie over de Utrechtse Tourstart en de 
activiteiten daar omheen. Zo heeft bijvoorbeeld 
de regionale omroep rTv-Utrecht de laatste 
dagen, maar ook al weken daarvoor bijna 
non-stop in het teken van de Tour in Utrecht 
gestaan. Dit is –gezien de al eerder genoemde 
hoge kosten – niet om te rekenen naar 
advertentiewaarde. 

Backresearch print berichtgeving 
nov 2013 – dec 2014: bijna  
€ 9,6 miljoen advertentiewaarde
om ook de periode voor 2015 globaal in 
beeld te brengen qua mediawaarde heeft 
Sterk Werk mediamonitoring een backsearch 
gedaan naar alle print berichten die in de 
periode van november 2013 (bekendmaking 
van Tourstart in Utrecht) tot en met december 
2014 zijn gepubliceerd. Het was technisch 
niet mogelijk om over deze gehele periode een 
backsearch te doen van online berichtgeving. 
Deze is wel gedaan voor de maanden novem-
ber en december 2014 en is meegenomen in 
de berekening die in de volgende paragraaf 
wordt beschreven. In de periode november 
2013 tot en met december 2014 zijn er in 
totaal 1.443 print berichten gepubliceerd die 
overeenkwamen met de opgegeven zoekter-
men. Deze berichtgeving vertegenwoordigde 
een advertentiewaarde van € 9.545.076,79. 

Advertentiewaarde gemeten door 
MonAlyse: ruim € 33,5 miljoen
Samengevat: de berichtgeving die in de 
periode november 2014 tot en met juli 2015 
is gemeten door monAlyse vertegenwoordigd 
een totale advertentiewaarde van  
€ 24.072.821. Hierbij is de Tourstart in  
Utrecht vermeld in 8.724 publicaties met  
een totaalbereik van 455.936.661. 
Als we hier de backresearch van  
€ 9.545.076,79 bij optellen, komt de  
totaal gemeten advertentiewaarde op  
€ 33.617.897,79. 

Het aantal gemeten publicaties en uitzen-
dingen, het bereik en de berekende adverten-
tiewaarde geven een indicatie van wat  
de aandacht voor de Tourstart in Utrecht 
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waard is geweest. Lang niet alles is gemeten 
of onderzocht. Het richt zich met name op 
lokale, regionale en nationale aandacht online 
en in print. niet op radio en televisie en geen 
internationale scoop. De vooraf gestelde 
doelstelling in het projectplan van € 15 miljoen 
mediawaarde is meer dan verdubbeld. De ver-
wachtingen zijn hiermee fors overtroffen. In het 
projectplan is tevens het streven benoemd dat 
80% van de berichtgeving positief is. omdat 
het meten van de toon of voice handmatig zou 
moeten gebeuren, was dit een te kostbaar en 
arbeidsintensief traject. eigen waarneming 
laat zien dat de berichtgeving over Utrecht en 
de Tour in Utrecht opvallend positief was (zie 
bijlage 5).
Alle gemeten publicaties zijn terug te vinden in 
het archief van de gemeente Utrecht.

Internationale toeristische 
publicaties nav gerichte 
perscontacten: bijna € 1,5 miljoen 
De Tourstart in Utrecht heeft uiteraard ook veel 
internationale media-aandacht gegenereerd. 
Het overall monitoren van de internationale 
media-aandacht is niet mogelijk gebleken. 
Het is te kostbaar en een onmogelijke opgave 
om alle berichtgeving wereldwijd in kaart te 
brengen: er zijn geen mediamonitoringssys-
temen die dat aanbieden. ook de organisator 
van de Tour de France, de A.S.o., doet niet 
aan internationale mediamonitoring. 
Wel is er gerichte monitoring gedaan naar 
aanleiding van internationale toeristische pers-
berichten, persnieuwsbrieven, persreizen en 
andere persuitingen: Toerisme Utrecht en het 
nbTC hebben een overzicht gemaakt van deze 
internationale toeristische publicaties. In totaal 
hebben deze publicaties een mediawaarde 
gehaald van € 1.459.981 (zie bijlage 6). 

feiten & cijfers
  3 mediapartnerships: rTv Utrecht, 
AD, newSkool media

  Gemeten mediawaarde nationaal  
€ 33,5 miljoen

  Gemeten mediawaarde internationaal 
€ 1,5 miljoen

  Gemeten mediawaarde vooral  
nationaal en niet uitputtend

  Positieve vibe in artikelen
  vanaf 100 dagen moment dagelijks 
berichtgeving en artikelen

  2 specials in AD (regionaal en landelijk)
  3 Grand Départ Daily  
(oplage 50.000 exemplaren per editie)

  top of the bill perscentrum  
voor 2.000 journalisten
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Hoofdstuk 6
Activatieprogramma
6.1 Keuze voor de thema’s en totstandkoming
De start van de Tour de France in Utrecht was een bijzondere en unieke gebeurtenis, waar zo 
goed en lang mogelijk van genoten moest worden. Dit vormde de inspiratie en het uitgangspunt 
van het activatieprogramma Utrecht2015: ‘een honderd dagen durend feest van, voor en door 
de stad’. Dit uitgangspunt bepaalde ook de rol van de projectorganisatie Le Tour Utrecht: niet 
organiserend, maar juist initiërend, faciliterend en regisserend. Doelstelling was om overall een 
waardering van 7,5 voor het activatieprogramma te realiseren.

er is een zeer breed programma gerealiseerd met meer dan 250 evenementen, waarbij vooral 
opviel hoeveel ‘cross overs’ er tussen de verschillende sectoren tot stand zijn gekomen. Het 
programma is met een 8,2 hoog gewaardeerd.

vanuit dit punt is het activatieprogramma in november 2013 gestart met diverse brainstormsessies 
met vertegenwoordigers uit de sport, cultuur en de kennissector om te bespreken hoe de diverse 
organisaties de Tourstart konden gebruiken om zichzelf te promoten, om nieuwe doelgroepen aan 
te boren en de Tourstart als communicatieplatform te gebruiken om zich te onderscheiden. Daar-
naast was het activeren van het lokale bedrijfsleven (mKb, horeca en retail) een doelstelling: de 
uitvoering via verschillende activiteiten heeft het business Peloton Utrecht (bPU) op zich genomen.

na de fase van brainstorms tussen november 2013 en april 2014 zijn tussen februari en septem-
ber 2014 de organisaties uit de stad aan de slag gegaan om hun programmavoorstellen uit te 
werken. Aanvragen hieruit zijn in augustus en september 2014 door Le Tour Utrecht beoordeeld 
en samengebracht tot het totale programma Utrecht2015 dat in december 2014 vastgesteld is 
door het college. In die periode startte ook de voorbereiding en organisatiefase. vanaf januari 
2015, de start van het Tourjaar, startte ook de Utrecht2015 communicatiecampagne gericht op 
de aftrap op 26 maart en het 100-dagen programma.

6.2 Het programma
er hebben 250 events plaatsgevonden tussen 26 maart en 6 juli 2015. Daarmee is de doelstel-
ling van een ‘feest van, voor en door de stad’ ruim gehaald. Zeer veel organisaties uit de cultuur 
en sportsector hebben de Tourstart aangegrepen om hun talent te laten zien. Het enthousiasme 
en de energie die daarmee gepaard ging, was groot en heeft geleid tot de opsomming op de 
volgende pagina. De volledige lijst van evenementen is opgenomen in bijlage 7.
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De Utrechtse scholen en wijken werden verrast met een 
gevarieerd ‘Utrecht fietst!’ activiteitenaanbod door Harten 
van Sport.  een integrale samenwerking van verschillende 
beleidsafdelingen binnen de gemeente; sport & samenle-
ving, onderwijs, milieu & mobiliteit en volksgezondheid. 

  Het lespakket Utrecht2015 met 160 gratis lessen voor 
Po en vo is aan scholen in heel nederland aangebo-
den en uiteindelijk door 9.675 individuele gebruikers 
gebruikt. Zij hebben 12.627 keer het lespakket bezocht 
en 71.729 pagina’s bekeken. Daarnaast is in samen-
werking met volksgezondheid en Huis voor beweging 
een lespakket voor de kleintjes t/m 4 jaar ontwikkeld 
onder de noemer Fietskriebels;
  Tussen 8 en 18 juni genoten 8.000 leerlingen van 
het primair, voortgezet en speciaal onderwijs van de 
Wielerexperience in de Jaarbeurs Utrecht. Hier was 
een wielerpretpark ingericht met ruim 45 activiteiten in 
het kader van fietsen en wielrennen;

  op 26 maart is gestart met een dagelijks portret van 
100 Utrechters en hun relatie met de fiets waardoor 
de diversiteit van Utrecht als fietsstad belicht werd. op 
basis hiervan is door Utrecht fietst! in samenwerking 
met rTv Utrecht een vijftal reportages gemaakt;
  vereniging Sport Utrecht (vSU) heeft met hun project 
‘Toppers & de Tour’ 36 Utrechtse scholen en 140 
klassen met in totaal 3.500 leerlingen bezocht. Tijdens 
deze bezoeken maakten leerlingen kennis met het 
leven van een topsporter en de Tour de France, vaak 
aangevuld met een fietsclinic op het schoolplein.

AANTAL Deelnemers
 
Scholenprogramma  
Basisonderwijs 
• Kids Bike repair shops 3.000 
• ANWB Behendigheidsparcours 3.200 
•  Van 8 naar 1  

(fietscursus voorbereiding  
voor fietsen naar het vo) 131

• Praktijkexamen in de wijk 448
• Loopfietsenraces 175

Scholenprogramma  
Voortgezet onderwijs
• Pumptrack (mobiele BMX-baan) 1.193
• Bike Battles (debatreeks) 767 
•  Virtual Biking  

(virtuele fietsopstelling) 1.209 
• Battle of concepts  
(ontwerpwedstrijd) 62 klassen

Wijkenprogramma
• Bike Repair Cafés 618 
• Fietslessen 128
• Fietsroutes en -tochten 252
• Wijkenevents Utrecht fietst! 1.900

Scholen- en wijkenprogramma
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  op donderdag 26 maart was een spette-
rende start van het 100 dagen Tourfeest 
met onder andere vJ on Tour. Lichtpro-
jecties gelinkt aan fietsen versierden 
twee uur lang het Stadskantoor;
  Tivolivredenburg was op zaterdag 11 
april het strijdtoneel van het eerste nK 
Wielerquiz. maar liefst 100 teams van 4 
wielerkenners streden om deze door de 
KnWU erkende titel;
  binnen het evenement Culturele Zon-
dag: “The battle” waren verschillende 
activiteiten in het kader van de Tour, zoals 
de finale van het nK Slowbiken en een 
spinning marathon op het vredenburg;
  Dinsdag 23 juni stond de Domkerk bom-
vol toeschouwers die naar een concert 
van de Steegzangers kwamen kijken. 
ruim 600 mensen waren aanwezig;

  Donderdag 25 juni ging in het Louis 
Hartloopercomplex het International Tour 
FilmFestival Utrecht van start, met meer 
dan 30 films, documentaires en anima-
ties. Het festival werd op donderdag 2 
juli afgesloten met een openluchtvoor-
stelling van de film nieuwe Helden;

  Jeroen Wielaert opende op vrijdag 26 
juni in het voormalige postkantoor in het 
bijzijn van Joop Zoetemelk zijn eigen 
tentoonstelling Hotel Héroique, geba-
seerd op het zwervende bestaan van de 
Tourvolger. Het postkantoor was ook de 

plek voor Kermis velodroom met thema 
avonden als het brabants Wielercafe en 
de laatste live-editie van de Avondetappe 
met mart Smeets;
  Festival De beschaving stond op 
zaterdag 27 juni helemaal in het teken 
van fietsen en wielrennen;
  De grote zaal van Tivolivredenburg was 
op maandag 28 juni letterlijk het toneel 
van De muur on Tour. een peloton van 
schrijvers, artiesten en oud-renners 
bracht een spectaculaire theatrale ode 
aan het wielrennen met als hoogtepunt 
alle nog levende nederlandse  
gele truidragers op het podium;
  met 40.000 tot 50.000 toeschouwers 
langs de route was de Caravane 
d’Utrecht op vrijdag 3 juli een groot 
succes. een bonte parodie op de ‘echte’ 
reclame karavaan van de Tour de France, 
de Caravane d’Utrecht schotelde de 
toeschouwers de levensloop van de fiets 
voor. De Caravane is tot stand gekomen 
met de inzet van meer dan 1.000 Utrech-
ters die vanuit elke wijk met elkaar een 
deel van de Caravane hebben gebouwd;
  op 3 en 4 juli waren het Domplein, de 
neude en het Janskerkhof de pleinen 
waarop Tournée de la musique plaats-
vond. 10.000-en bezoekers genoten van 
een gevarieerd aanbod van bands die 
per fiets tourde langs de drie podia.

cultuur
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bijna alle Utrechtse musea hebben de 
Tourstart aangegrepen om speciale 
tentoonstellingen in te richten. Zo werd 
de hal van het Stadskantoor ingericht 
met een fototentoonstelling van Jeroen 
Wielaert over de Tourlobby. In het 
Universiteitsmuseum kon men alles leren 
over wetenschap en fietsen. Het museum  
van Zuilen stond in het teken van michel 
Stolker: een Zuilenees van geboorte en 
de enige Utrechter die ooit de Tour de 
France reed. Het Australische team orica 
Greenedge bezocht het Aborigional Art 
museum samen met de Australische 
ambassadeur. In het Catharijneconvent 
werden de heilige truien van de grote 
wielerhelden als Tom Simpson en eddy 
merckx tentoongesteld. mevrouw Amaury 
(eigenaar van de ASo) kwam speciaal 
de eerste gele trui 2015 overhandigen 
om opgenomen te worden in de collectie. 
mollema, Contador, Quintana en Froome 
bekeken de expositie ‘nederlanders in de 
Tour’ in de treinen van het Spoorwegmu-
seum. en het Utrechts Archief toonde 140 
jaar Utrechtse fietscultuur met beeldende 
situaties van vroeger en nu.

Exposities

27  EindrapportagE LE tour utrEcht InhoUd



  ’t Lint in Leidsche rijn was op 30 
en 31 mei het decor voor het UCI 
Paracycling event. 103 deelnemers 
uit 16 landen streden in Utrecht op de 
onderdelen handbike en tandem om 
kwalificatiepunten voor de Paralympics 
van rio 2016, Aansluitend streden 
tijdrijders om de titel Utrechtse 
Tijdrijder van het jaar 2015;
  op 6 juni was P&r de Uithof het 
decor van de klimtijdrit. 190 renners 
hebben deze kunstmatige col in 
Utrecht bedwongen op de dag van 
Fete du Tour;
  De Utrechtse wielerverenigingen orga-
niseerden het weekend van 13 & 14 
juni het Utrechts wielerweekend, met 
wedstrijden rond het Wilhelminapark 
en de maliebaan. In totaal hebben ruim 
200 renners deelgenomen aan deze 
activiteiten;
  De Utrechtse Domkerk opende op 
zaterdag 20 juni haar deuren voor ruim 
250 spinning liefhebbers, die op deze 
bijzondere locatie een spinningles 
kregen op orgelmuziek;

  14.000 wielerliefhebbers hebben op 
zondag 28 juni in vier afstanden deel-
genomen aan de Toerversie Utrecht. 
Het evenement zorgde tevens voor  
een bijdrage aan de goede doelen  
Wij Kleuren Geel.

Sport
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vakschool nimeto heeft zich ingezet voor 
de aankleding van de stad. Zo werd op 
11 juni de kunstroute in de Zadelstraat 
onthuld waaraan zo’n 60 studenten hard 
hebben gewerkt. In totaal leverde dat 
een kunstroute op met maar liefst 23 
kunstwerken. op zondag 21 juni onthulde 
nimeto haar drie muurschilderingen 
(Joke Smitplein, mulderstraat en Wulp-
straat) met een fietstocht langs de drie 
kunstwerken van Utrechtse kunstenaars. 
De kunst van het vrouwenwielrennen 
stond op dinsdag 30 juni centraal tijdens 
de themamiddag The Female Gaze in 
het HKU theater in Utrecht, ruim 200 
geïnteresseerde woonden deze middag 
over de opkomst van het vrouwenwiel-
rennen bij. Daarnaast hebben studenten 
zich ingezet om de etalages te versieren 
in de nobelstraat gehuld in gele overalls. 
Door de projectorganisatie zijn tientallen 
gastcolleges verzorgd voor studenten van 
de HU en de UU. 

Kennis
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Programma tijdens Le Grand Départ
Woensdag 1 juli was de start van de 
Utrechtse Grand Départ met de opening van 
het perscentrum en de kidspersconferentie. 
om exact 14:00 uur openden Tourdirecteur 
Prudhomme en burgemeester van Zanen in 
het bijzijn van tientallen (inter)nationale journa-
listen en geholpen door 21 enthousiaste kids 
het prachtige perscentrum in de Jaarbeurs. 
Aansluitend was in het mediaplaza voor het 
eerst in de 102 jarige historie van de Tour een 
kinderpersconferentie. 21 kids, gehuld in gele 
shirts met daarop de 21 etappes van de Tour 
2015, stelden hun vraag aan wielerhelden 
robert Gesink, Wilco Kelderman (Lotto nL – 
Jumbo), roy Curvers, Koen de Kort, ramon 
Sinkeldam (Giant – Alpecin) en marianne vos 
(LIv – Giant). De 21 kids waren geselecteerd 
uit de vele inzendingen die ontvangen waren 
na oproepen in verschillende media.

vanaf 2 t/m 5 juli waren op de vele pleinen 
en parken in de stad ook de Public venues 
in bedrijf. op deze pleinen (die op 4 en 5 
juli als overlooppleinen dienden) was de 
programmering en organisatie in handen van 
de daar aanwezige horeca-ondernemers en/of 
evenementenorganisatoren in samenwerking 
met het bPU en Le Tour Utrecht. op alle 
Public venues waren Tv-schermen aanwezig. 
ook voor deze pleinen gold dat de prettige en 
vriendelijke sfeer en de gevarieerde program-
mering en catering als positief ervaren zijn door 
bezoekers. enkele voorbeelden hiervan zijn: 
Frankrijk aan de Singel (Park Lepelenburg), 
Zuilens volksfeest (Julianapark) en Leidsche 
rijn Festival (Amaliapark). Tour d’ouest vormde 
de titel van het Tour de France wijkfeest in de 
wijk West onder andere op het Westplein, 
bankaplein en bij molen de Ster. 

6.3 Communicatie
De uitdaging voor de communicatie van het 
activatieprogramma bestond uit het commu-
niceren van een zeer breed programma voor 
een gevarieerde doelgroep met een groot 
aantal afzenders. Le Tour Utrecht organiseerde 
immers (weinig tot) niets zelf. om die reden 
is gekozen voor het gebruik van het label 
Utrecht2015 met bijbehorende huisstijl. op 
die manier zijn de ruim 250 events gevat onder 
één centrale titel en communicatiedrager, 
Utrecht2015. De website www.utrecht2015.com  
was daarbij het centrale platform waarop alle 
events terug te vinden waren. De website was 
zo ingericht dat organisatoren zelf hun event 
konden aanmelden en beheren. vanzelfspre-
kend werd de website en de inhoud daarvan 
ondersteund door de social media campagne 
van Le Tour Utrecht.

Ter promotie van de website en de verschil-
lende events uit het Utrecht2015-programma 
zijn verschillende communicatiemiddelen 
ingezet:

  Half maart is de festivalkrant Utrecht2015 
verspreid onder 400.000 postadressen 
in de provincie Utrecht. De krant gaf een 
overzicht van en achtergronden bij het 
programma, de events en de organisa-
toren daarachter. De festivalkrant was 
als bewaarprogramma ingericht en is tot 
en met Le Grand Départ uitgedeeld en 
gebruikt, naast de papierversie was er een 
digitale versie via www.themanieuws.nl.
  outdoor-reclame: borden langs de kant 
van de weg in stad en regio en digitale 
masten langs de snelweg in de randstad 
met de focus op Utrecht.
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  Print: wekelijks overzicht Utrecht Dichtbij, 
kalender die aan ruim 400 geïnteres-
seerden is rondgestuurd inclusief media, 
landelijke mailing aan scholen bekendma-
king lespakket.
   reclame bij en via ondernemers zoals: 
toilet-reclame, maar ook het verstrekken van 
Utrecht2015 middelen, zoals posters en 
vlaggen om de etalages mee aan te kleden.
   Geschreven media: diverse kranten,  
vakbladen en tijdschriften (UIT-magazine, 
Fietsersbond, Pedallo), veelvuldige (meer-
dere malen per week) berichtgeving over 
programmaonderdelen uit het activatie-
programma in regionale en landelijke pers.
   narrowcasting: schermen in de HKU, UU, 
op diverse stations (railTv), stadsbussen 
via rTv Utrecht en Stadskantoor.
   online advertenties: gerichte campagnes 
om specifieke, bijzondere evenementen 
extra te promoten via online advertenties, 
via google en facebook.
   Promotie bij wijkbureaus door de stad 
heen: verstrekken van Utrecht2015 
middelen als flyers, posters, beachflags en 
routeposters. 
   online en fysieke toolbox die beschikbaar 
was voor organisatoren: het leveren van 
aankleding (vlaggen, banners en posters) 
voor events en exposities en digitale 
middelen als logo’s, webbanners en foto’s.
  Presentator Filemon Wesselink was vanaf 
maart 2015 betrokken als Chef Fans. 
vanuit zijn bekendheid en medianetwerk 
heeft Filemon een bijdrage geleverd aan de 
bekendheid van het programma. Hij heeft 
verschillende promotiefilmpjes gemaakt, hij is 
aanwezig geweest op diverse events en heeft 
via zijn kanalen aandacht besteed aan het 
Utrecht2015-programma en Le Grand Départ.

6.4 Goede doelen
onder de slogan ‘Alle kinderen, ziek of gezond, 
moeten kunnen sporten’ werkten de goede 
doelen vrienden Wilhelminakinderziekenhuis 
(WKZ) en Jeugdsportfonds (JSF) samen om 
zoveel mogelijk geld op te halen. Door de 
campagne ‘Wij Kleuren Geel’ vonden  
de goede doelen aansluiting bij diverse  
events uit het Utrecht2015programma. er is 
via de campagne “Wij kleuren geel” ruim  
€ 350.000 opgehaald dat rechtstreeks naar 
het Jeugdsportfonds en het beweegcentrum 
bij het WKZ gaat. 

Acties voor “Wij kleuren geel!”
  een Charity-diner op dinsdag 3 juni in sportcomplex olympos, in aanwezigheid van 
Tourdirecteur Prudhomme 
  Iedere deelnemer aan de Toerversie Utrecht steunde het goede doel
  Festival debeschaving werkte met zogenaamde gele tickets waarbij een deel naar het 
goede doel ging
   een veiling door HKU en de nobelstraat;
  Studenten van het USC fietsen onder het mom Tour de Tours van Utrecht naar Parijs en 
terug om zo geld in te zamelen;
  De kidspersconferentie op woensdag 1 juli was in samenwerking met de Goede Doelen 
om via de persconferentie aandacht te vragen voor hun inzet. vanuit het Jeugdsportfonds 
waren voorzitter Kees Jansma en ambassadeur marianne vos aanwezig. vanuit vrienden 
WKZ was er een patiëntje aanwezig die een vraag stelde aan één van de aanwezige 
renners en ook de jonge ambassadeur van het JSF stelde een vraag.
  om de kinderen in het Wilhelmina Kinderziekenhuis op te vrolijken is in samenwerking 
met volksgezondheid de kleurwedstrijd ‘Wij kleuren geel’ gestart. Kinderen uit heel 
nederland deden hieraan mee.
  op 21 april is de verkoop van de nijntje voor het goede doel gestart, de opbrengst van 
deze nijntjes ging compleet naar Wij Kleuren Geel.

WIJ KLEUREN geel
zodat alle kinderen kunnen sporten

31  EindrapportagE LE tour utrEcht InhoUd



Hoofdstuk 7
Tourmakers

7.1 Visitekaartje van Le Tour Utrecht
De Tourmakers (vrijwilligers) hebben bijgedragen aan het succes van Le Tour Utrecht: zowel qua 
diensten als qua gastheerschap en service. 

Tourmakers waren tijdens de Grand Départ het verlengstuk van de projectorganisatie van Le Tour 
Utrecht en een belangrijk onderdeel in de totale veiligheidsstructuur rondom het evenement: zij 
vormden het eerste contact met de bezoekers, maar stonden tegelijk in verbinding met toezicht-
houders van vergunningen Toezicht en Handhaving en, via coördinatoren, met de projectorgani-
satie en met de politie. 

7.2 1.500 vrijwilligers geworven
randstad was partner van Le Tour Utrecht bij het werven, selecteren, trainen, plannen en 
begeleiden van alle Tourmakers. een Hr-team van randstad heeft het gehele proces vanuit de 
projectorganisatie vanaf begin 2014 vormgegeven. 

In oktober 2014 is gestart met de werving van de Tourmakers via een online campagne  
met Tom Dumoulin in de hoofdrol. De campagne is verspreid via verschillende partners,  
waaronder de gemeente, de private partners, de kennisinstellingen, specifieke doelgroepen 
(vSU, vrijwilligerscentrale, wielerverenigingen) en social media (communicatiekanalen  
Le Tour Utrecht en randstad). 

begin 2015 heeft de definitieve inventarisatie van het aantal diensten uitgewezen dat er  
4.500 diensten en 1.500 Tourmakers nodig waren. 

vanaf de lancering van de campagne zijn de Tourmakers verbonden aan en betrokken het 
evenement via periodieke nieuwsbrieven en via mails. De eerste Tourmakers zijn in november 
(familiedag van de gemeente Utrecht) en in december 2014 / januari 2015 (evenementen in 
het kader van het activatieprogramma) al ingezet. In april zijn alle Tourmakers getraind tijdens 
informatiebijeenkomsten, op het gebied van gastheerschap en omgaan met afwijkend gedrag. 
Het Hr-team heeft zo de gelegenheid gehad alle Tourmakers ook persoonlijk te ontmoeten. 
begin juni is een uitgebreid handboek verspreid richting de Tourmakers, inclusief het rooster. 

32  EindrapportagE LE tour utrEcht InhoUd



eind juni heeft er een grootschalige inspiratie-
bijeenkomst plaatsgevonden in het Spoorweg-
museum. Daar werd ook het opvallende en 
herkenbare kledingpakket uitgereikt. 

vanuit de groep Tourmakers zijn vervolgens 
nog 55 locatiemanagers geworven, die verant-
woordelijk waren (per persoon) voor ongeveer 
25 Tourmakers. De locatiemanagers stonden 
in verbinding met de veiligheidsstructuur van 
sectorcommandanten, de toezichthouders  
van vTH, de politie en daarmee met het 
actiecentrum tijdens de laatste dagen van  
Le Grand Départ. 

De Tourmakers zijn in de aanloop naar Le 
Grand Départ ingezet tijdens allerlei evenemen-
ten in het 100-dagen programma. Het zwaar-
tepunt van de inzet lag in de laatste 10 dagen: 
tijdens de Toerversie op 28 juni, de ploegen-
presentatie op 2 juli en tijdens de tijdrit en de 
start van de tweede etappe op 4 en 5 juli. De 
Tourmakers zijn ingezet op het gebied van het 
Activatieprogramma (evenementenbegeleiders), 
marketing en Hospitality (gastheren/vrouwen, 
informatiemedewerkers, team social media) en 
Techniek, veiligheid & mobiliteit (medewerkers 
parcours, evenementenregelaars). 

feiten & cijfers
  1.500 Tourmakers
    4.500 diensten
    55 locatiemanagers
    54% man, 46% vrouw
    75% Hbo of hoger opgeleid
    diverse achtergrond: eventprofessionals, stu-
denten, werkenden, mensen met een uitkering, 
mensen die al met pensioen zijn 
  40% uit de stad Utrecht, 60% van buiten Utrecht 
  18 tot 76 jaar
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Hoofdstuk 8
Relatiemanagement

8.1 Inleiding
rondom de Tour de France in Utrecht (in aanloop aar en tijdens het evenement begin juli 2015) 
zijn er veel verschillende bezoeken en ontvangsten georganiseerd. In deze rapportage worden de 
belangrijkste evenementen gepresenteerd. 

De ontvangsten van relaties zijn zoveel mogelijk gekoppeld aan de officiële momenten rond de 
Tour. Hoogtepunt was het bezoek van Zijne majesteit Koning Willem-Alexander en de minister 
van vWS, edith Schippers, op 4 juli aan le Grand Départ. 

8.2 Ontvangsten
In totaal zijn tijdens le Grand Départ in de periode 1 – 5 juli 2015 meer dan 1.000 (inter)nationale 
gasten ontvangen. een korte opsomming van de belangrijkste events in de periode november 
2013 – juli 2015 is als volgt: 

  28 november 2013: diner voor 120 mensen (funders, raad, overige relaties) ter gelegenheid 
van de bekendmaking en perspresentatie Tour de France 2015 in Utrecht

   27 juli 2014: finish Tour de France 2014 in aanwezigheid van funders en raadsleden  
(50 personen). 

  26 maart 2015: kick off van het 100 dagen programma, vJ on Tour en ontvangst van alle 
partners in het beatrixgebouw (200 personen). 

  2 juli 2015: ploegenpresentatie in aanwezigheid van funding partners en overige genodigden 
(350 personen). 

   3 juli 2015: business event in het kader van Frankrijk – nederland jaar en officiële diner  
(400 personen) met gemeente Utrecht, ASo en partners en overige relaties. 

  4 juli 2015: 250 vIP-ontvangsten van relaties bij de start en finish van de tijdrit. 
  5 juli 2015: ontvangsten van relaties (100) in het village Départ en bij vIP-hospitality bij de start. 

ASO
In de aanloop naar de Tour de France in 2015 is er veelvuldig (in diverse samenstellingen) met 
de ASo overlegd in Utrecht en Parijs. Daarnaast zijn ter voorbereiding op de Tour de France in 
2015 evenementen van de ASo bezocht, waaronder diverse klassiekers (Parijs - roubaix, Luik - 
bastenaken - Luik) en de Tour de France (2012, 2013 en 2014). 
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Samenwerking met ministeries en 
ambassades
Het ministerie van vWS en de nederlandse 
en Franse ambassade zijn nauw betrokken 
geweest bij de Tour de France in Utrecht. Het 
ministerie van vWS was primair de grootste 
financier (naast de gemeente Utrecht) en heeft 
in de aanloop ook inhoudelijk meegedacht 
over de programmering en haar wensen 
rondom het activatieprogramma en de maat-
schappelijke legacy kenbaar gemaakt. 

De nederlandse ambassade in Frankrijk is 
diverse malen gastheer geweest van ont-
vangsten in Frankrijk (onder meer tijdens de 
perspresentatie in november 2013 en de finish 
van de Tour de France in 2014). De Franse 
ambassade is samen met het ministerie van 
buitenlandse Zaken initiator geweest voor het 
business event in het kader van het Frankrijk – 
nederland jaar, begin juli 2015. 

feiten & cijfers
  Werkbezoeken tijdens wielerklassie-
kers en Tour in 2013, 2014 en 2015
  7 officiële momenten met partners
  ruim 1.000 (inter)nationale gasten
  10 werkbezoeken ASo – Le Tour 
Utrecht
  breed programma tijdens laatste week 
met oud-Tour winnaars Jan Janssen, 
bernard Tevenet, Joop Zoetemelk en 
bernard Hinault
  medaille d’honneur voor Jan Janssen 
en Joop Zoetemelk
  ontvangst Zm Koning Willem-Alexander 
op 4 juli 2015
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Hoofdstuk 9
Legacy

9.1 De kracht van Utrecht
Le Grand Départ was behalve een feest in de stad, vooral ook een feest van de stad. mogelijk 
gemaakt dankzij de grote betrokkenheid en inzet van veel partners en instanties vanbinnen en bui-
ten de stad, de gemeentelijke (project)organisatie en de overweldigende belangstelling van het 
publiek. De stad heeft in 100 dagen met 250 succesvolle cross-over initiatieven en evenementen 
van een breed en gecommitteerd netwerk laten zien waar haar kracht zit. De stad heeft daarmee 
een schaalsprong gemaakt. Juist die cross overs en de betrokkenheid van de hele stad waren en 
zijn de kracht van Utrecht. 

De Universiteit Utrecht gaat in de evaluatie van het evenement verder in op de maatschappelijke 
en organisatorische effecten en legacy, inclusief de economische impact.  

9.2 Het vervolg
Het college heeft al aangegeven dat de opgebouwde energie, netwerken en kennis niet weg 
mogen vloeien, maar geborgd moeten zijn voor een blijvende nalatenschap. De directe legacy 
die de organisatie van de Tour de France in Utrecht gerealiseerd heeft is begin oktober 2015 al 
gedeeld via een brief aan de leden van de raadscommissie. op strategisch niveau willen we de 
permanente verbinding tussen partners in Utrecht verankeren in het versterken van het organise-
rend vermogen en de positionering van Utrecht. 

voor het verbinden van partners aan de stad en aan het evenement is een Assemblee in het 
leven geroepen, die tweemaal bijeen is geweest. bij de Assemblee waren op bestuursniveau alle 
funding partners aanwezig, evenals de grote kennisinstellingen en gezichtsbepalende instellin-
gen uit de culturele en sportsector. Daarmee is de Assemblee een sterk stedelijk netwerk van 
bestuurders en Ceo’s, waarmee de energie in de stad rondom de Tour de France behouden 
moet worden en de gerealiseerde samenwerking moet versterken. 

In de tweede Assemblee waren ook andere organisatie en bedrijven uit Utrecht aanwezig, om 
gezamenlijk de “next step” te zetten. Partijen die zich met elkaar willen verbinden aan het profiel 
en verhaal van de stad. Tijdens de tweede Assemblee bijeenkomst zijn 6 initiatieven gepresen-
teerd, die zich daar ook uitstekend voor lenen: cross overs, met een groot potentieel publieks-

36  EindrapportagE LE tour utrEcht InhoUd



bereik en passend bij het profiel van Utrecht1. 
De initiatiefnemers zijn momenteel bezig deze 
initiatieven verder uit te werken voor 2016, 
2017 en verder, zodat er ook concrete legacy 
ontstaat. 

De frequentie van de bijeenkomsten van 
de Assemblee, evenals de samenhang met 
andere netwerken (zoals de ebU), wordt 
verder uitgewerkt in 2016. De rol van de 
gemeente bij de Assemblee is faciliterend en 
initiërend (als organisator van de bijeenkom-
sten). bij de initiatieven die al gepresenteerd 
zijn, zal de gemeente zich ook nadrukkelijk  
presenteren als verbindende factor voor de 
voorgestelde evenementen en programma’s. 

1  een van de gepresenteerde initiatieven is de social impact 
factory (verbindingen tussen bedrijfsleven en maatschap-
pelijke projecten). Tijdens de Tour zijn dergelijke vormen 
van sociaal ondernemerschap al ontwikkeld, waaronder de 
pop up camping.
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Hoofdstuk 10
Projectorganisatie

10.1 Projectstructuur
voor de organisatie is de volgende projectstructuur gehanteerd:

Stichting

werkgroepen
• techniek
• Veiligheid
• mobiliteit

coördinatoren
• sport
• cultuur
• kennis
• economie

werksessies
stadsmarketing  
en evenement-
marketing

communicatie
hrm
financiën
relatiebeheer
juridische zaken
risicomanagement

Ambtelijk 
opdrachtgever stuurgroep

techniek
veiligheid
mobiliteit

mt

activatie-
programma

marketing
hospitality
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Projectorganisatie
De projectorganisatie bestond uit een vast 
team van ongeveer 20 mensen: veelal mensen 
vanuit de gemeentelijke organisatie, zodat de 
kennis ook voor toekomstige evenementen 
geborgd zou worden.  

De totale projectorganisatie is gegroeid van 
ongeveer 15 mensen begin 2014 tot 65 
mensen in juli 2015. De niet-gemeentelijke 
inzet bestond uit: 

  marketing: eventmarketing, social media 
en online marketing (voor een sportevene-
ment) zijn dermate specifiek dat daarvoor 
zzp-ers zijn aangetrokken). 
  voor Hrm is een partnership aangegaan 
met randstad, dat een Hr-team ter 
beschikking stelde voor de werving en 
planning van de Tourmakers. overige staf-

diensten zoals juridisch en fiscaal advies 
zijn eveneens via partnerships ingevuld 
(CmS en eY). 
  De projectorganisatie bestond voor een 
groot deel uit jonge mensen (tijdelijke 
contracten) en stagiairs van onder meer 
de Hogeschool Utrecht en de Universiteit 
Utrecht. Deze (in totaal ongeveer 30) 
stagiairs hebben een lange periode stage 
gelopen (van september 2014 tot en met 
juli 2015), zodat geen kennis verloren zou 
gaan of tijd verloren zou gaan  
met een eventuele overdracht. 
  De coördinatoren in het Activatiepro-
gramma (sport, cultuur, kennis en econo-
mie) waren afkomstig uit deze sectoren, 
vanwege hun kennis van de betreffende 
sector. 
   Tenslotte hebben zich ook nog enkele 

vrijwilligers gemeld die langere tijd in de 
projectorganisatie hebben meegedraaid. 
en vanuit een aantal private partners zijn 
mensen gedetacheerd binnen de projec-
torganisatie. 

10.2 Stichting Utrecht2015 
In het najaar van 2014 is een stichting voor 
het evenement opgericht. De stichting zorgde 
voor de betalingen van de kosten van Le Tour 
Utrecht, was contractpartner voor de private 
partners en was verantwoordelijk voor de com-
merciële inkomsten op het gebied van hospi-
tality en merchandising. voor de hospitality is 
door de stichting een concessie aan Jaarbeurs 
Utrecht voor de uitvoering van de hospitality 
verleend. Jaarbeurs Utrecht betaalde hiervoor 
een vaste fee aan de stichting. 

In de stichting waren de juridische, financiële 
en commerciële expertise vertegenwoordigd. 
De stichting overlegde maandelijks met de 
projectdirecteur en met de ambtelijk opdracht-
gever en de portefeuillehouder. 

10.3 Risicomanagement
via het CoSo-model is een risico- en kan-
senmanagement model ingericht (in samen-
werking met de afdeling concernfinanciën van 
de gemeente en Public risk management 
nederland, Primo). De financiële en kwali-
teitsrisico’s zijn daarmee in beeld gebracht 
en gemonitord. De risico’s zijn eens per 6 tot 
8 weken door de verschillende deelgebieden 
binnen de projectorganisatie gemonitord en 
voorzien van beheermaatregelen. 
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10.4  Partners van  
Le Tour Utrecht

Private partners
In totaal hebben 29 private partijen zich ver-
bonden aan Le Tour Utrecht (zie bijlage 8 voor 
een volledig overzicht). Het merendeel van 
de partijen had haar commitment in 2013 al 
uitgesproken, een aantal partijen is in 2014 en 
2015 nog als partner aangesloten. Daarmee 
is sprake van een unieke situatie, waarbij het 
(topsport)evenement in grote mate ook privaat 
is gefinancierd: bijna € 7 miljoen, waarvan 
een groot deel in diensten en producten (‘in 
kind’), een deel in cash. bij de partnerships is 
nadrukkelijk gekeken naar de core business 
van de partners: hoe kon de core business 
worden ingezet om het organiserend vermo-
gen te versterken?
naast de private partners hebben ook drie 
publieke partners bijgedragen: het ministerie 
van vWS, het ministerie van Defensie en de 
provincie Utrecht. 

er is nauwelijks sprake geweest van tegen-
prestaties in de vorm van exposure (de rechten 
op het beeldmerk van de Tour de France 
liggen bij de ASo, hetzelfde geldt voor gebruik 
van reclameborden langs het parcours) of 
vIP-hospitality. De betrokkenheid van de 
private partners was echter groot bij het eve-
nement. veel bedrijven gaven aan partner te 
zijn, vanwege de internationale exposure voor 
Utrecht (betrokkenheid bij de stad), meewer-
ken aan een unieke beleving (om erbij te willen 
horen), of het belang van hun medewerkers 
(meewerken aan prettig woonklimaat voor de 
medewerkers). 

Kennispartners en overige partners
naast de private partners hebben de  
kennisinstellingen op het Utrecht Science  
Park (Universiteit Utrecht, Hogeschool 
Utrecht, UmC, Utrecht Science Park) zich via 
een convenant eveneens verbonden aan de 
projectorganisatie (Kopgroep Kennisinstellin-
gen). Die verbondenheid uitte zich onder meer 
in de uitvoering van de evaluatie van het hele 
evenement, organisatie van onderdelen van 
het activatieprogramma, de inzet van ongeveer 
20 stagiairs vanuit de kennisinstellingen en 
citydressing. 

Cross overs
De kracht van de Tour de France in Utrecht 
zijn de veelvuldige cross overs geweest in de 
organisatie van het evenement en de evene-
menten uit het activatieprogramma. Partners 
die elkaar normaal gesproken niet treffen of 
samen evenementen organiseren. De cross 
overs waren zeer divers, verrassend en veelvul-
dig: sport en cultuur, cultuur en bedrijfsleven, 
kennis, bedrijfsleven, cultuur en sport. 

feiten & cijfers
  29 private funding partners
    3 publieke partners
  Kopgroep Kennisinstellingen
  ongeveer € 7 miljoen private bijdragen
  Cross overs in initiatieven en  
evenementen: 250 evenementen
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Hoofdstuk 11
Begroting  
en resultaten

11.1 Begroting
De begroting van april 20152 was het uitgangspunt voor de organisatie van het evenement en 
bedroeg € 15,4 miljoen. Hiervoor was dekking gerealiseerd via publieke bijdragen (gemeente, 
provincie en ministerie van vWS) en private bijdragen. 

11.2 Resultaten en ontwikkelingen 
vanaf april 2015 hebben zich enkele grotere ontwikkelingen voorgedaan, die van invloed zijn 
geweest op de begroting:

  enkele dagen voor de Tourstart werden we door het bPU op de hoogte gesteld van het niet 
behalen van hun inspanningsverplichting. We hebben als reactie daarop direct nog ruimte 
gezocht en deels gevonden aan de kostenkant van de begroting. met het bPU hebben we 
gezamenlijk een forse inspanning geleverd en gerealiseerd om extra private dekkingsmiddelen 
te realiseren, onder meer via het ondernemersfonds. er resteert echter een dekkingstekort 
van € 50.000 dat we niet via een andere weg hebben kunnen dekken. 
  eind juni 2015 werd duidelijk dat nederland te maken zou krijgen met een warme periode. 
naarmate 4 en 5 juli dichterbij kwamen, stegen de temperatuur en de weersverwachtingen. 
Daarom is ruim een week voor de start van de Tour de France het hitteprotocol voorbereid en 
uitgevoerd. Dit is in het college van 30 juni besloten. De voorbereiding en uitvoering zijn goed 
verlopen. Per dag werd met partijen als het KnmI gemonitord hoe de weersverwachting zich 
zou ontwikkelen. met partners als vitens en randstad en overige partijen zijn uiteindelijk hit-
temaatregelen genomen, zoals extra standpijpen voor watertappunten, extra gebotteld water, 
extra voorzieningen voor Tourmakers en professionals en extra inhuur van professionals voor 
lange diensten die eigenlijk door Tourmakers zouden worden ingevuld. met de hittemaatrege-
len zijn kosten gemoeid, die niet in de begroting waren opgenomen. Deze kosten bedragen in 
totaal ongeveer € 150.000. 

2  vanaf november 2013 tot april 2015 zijn er verschillende mutaties geweest in de begroting, met name op het gebied van 
Techniek, veiligheid en mobiliteit. De kosten hiervoor (onder meer de risico’s rond de tweede etappe en de kosten voor 
bereikbaarheid en mobiliteit van bewoners en bezoekers) zijn verwerkt in de begroting van april 2015.
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  voor de verwachte toestroom van bezoe-
kers zijn 6 transferia gerealiseerd. Hiervoor 
zijn directe kosten gemaakt (aanleg, 
beheer, betaalvoorzieningen en afspraken 
met Qbuzz voor het vervoer van de trans-
feria naar het parcours). In een business-
case Parkeren was rekening gehouden 
met ongeveer 25.000 auto’s op de zes 
transferia om break-even te draaien. De 
bereikbaarheidscampagne om vooral met 
het openbaar vervoer en de fiets te komen, 
is uitermate succesvol geweest. Heel veel 
bezoekers hebben gehoor gegeven aan 
deze campagne. De parkeervoorzieningen 
waren berekend op de potentieel maximale 
capaciteit, omdat anders het risico op 

parkeer- en verkeersdruk in en om Utrecht 
te groot zou zijn. Door de succesvolle ov/
fietscampagne en door het warme weer, 
zijn minder mensen met de auto gekomen 
dan nodig was om de investeringen in de 
transferia terug te verdienen. De opbreng-
sten van de transferia zijn lager uitgevallen. 
Door de lagere opbrengsten (tegenover de 
vaste lasten) is een tekort ontstaan op de 
business case Parkeren van € 185.000. 

De totale uitgaven zijn daarmee € 15.623.700 
geworden. De totale dekking is € 15.237.500 
geworden. Daardoor is een tekort ontstaan 
van € 386.200. 

kosten
  Inkoopfee, fixed price 4.000.000
  Parcours 4.525.952
  organisatiekosten en expertise 2.491.930
  marketing en communicatie  1.946.669
  relatiebeheer 382.962
  Activatieprogramma 1.753.626
  overige kosten 522.557

Totale kosten € 15.623.695

Dekking
  bijdrage vWS 2.250.000
 overige Publieke bijdrage 100.000
  Gemeentelijke bijdrage (vJn) 5.000.000
  Te labelen programmagelden 1.000.000
 Private bijdragen 6.762.662
 Commerciële opbrengsten 124.867

Totale opbrengsten  € 15.237.529

Resultaat €     -386.166
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44 | Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing 2015 - nr. 4

Terugblik op mulTidisciplinaire samenwerking 

Tour  France in Nederland 
Even waren Utrecht en Nederland het centrum van de 
wielerwereld. De Tour de France startte op 4 juli in Utrecht 
en op 5 juli reed het peloton van Utrecht naar Zeeland. Met 
een geschat aantal van 600.000 – 800.000 bezoekers, 
tv-uitzendingen in 190 landen, 3,5 miljard tv-kijkers en 
honderden journalisten en vrijwilligers, was het een evene-
ment met nationale impact waarvan de voorbereidingen 
anderhalf jaar geleden gestart zijn. Veel organisaties hebben 
intensief samengewerkt om er voor te zorgen dat het een 
onvergetelijk wielerspektakel is geworden. Een Tour de 
Champs van enkele organisaties en hun werkzaamheden.

Politie
Voor de politie was de Tour een samenwerking tussen 4 politie-
eenheden, de landelijke unit motorbegeleiding, de Franse 
Gendarmerie, 13 gemeenten, de Tourorganisatie Nederland, de ASO 
(Franse Tourorganisatie), 4 veiligheidsregio’s en de NCTV. Met al 
deze organisaties is één gezamenlijke doelstelling benoemd, één 
gezamenlijk beleid ontwikkeld en één gezamenlijke risicoanalyse 
opgesteld die voor alle partijen leidend waren voor hun processen 
en werkzaamheden. Daarnaast is aandacht besteed aan het maken 
van afspraken rondom de bestuurlijke sturing en verantwoordelijk-
heden door de organisatie van deze verantwoordelijkheden in de 
voorbereiding en tijdens de uitvoering, het gemeenschappelijk 
oefenen van de organisaties en de Driehoek die op de dag zelf 
paraat was.

De Tour heeft veel consequenties voor Utrecht gehad omdat de 
tijdrit de stad omsloot. Dit heeft geleid tot een gedetailleerde 
uitwerking van de route waarbij iedere kruising was ingetekend met 
de benodigde maatregelen. Het afgesproken bejegeningsbeleid 
heeft geleid tot één uniform politieoptreden hetgeen bijdroeg aan 
het feest en er voor zorgde dat men alert was op eventuele 
afwijkingen. 

Bijzondere aandachtspunten voor de politie tijdens het evenement 
waren onder meer de politieacties, het vliegverbod voor reclame-
vliegtuigen, de hitte op zaterdag en zware regenbuien op zondag. 
De uitdagingen hebben niet voor problemen gezorgd door de 
uitstekende samenwerking tussen de verschillende crisisorganisa-
ties Grand Départ (Driehoek, (R/G)BT, ROT, CoPI, NCC) en de 
verschillende actiecentra (bij voorbeeld mobiliteit, vergunningen 
en handhaving, Tourorganisatie) in het stadhuis van Utrecht die 
ondersteund werden door een gedetailleerd uitgewerkte 
informatieorganisatie. 

 ■ Regiegroep Le Tour Utrecht 20151

Veiligheidsregio Utrecht
De veiligheidsregio Utrecht (VRU) had gedurende de voorbereiding 
en tijdens het evenement een coördinerende rol met betrekking tot 
het multidisciplinaire optreden en het inrichten van de multidisci-
plinaire crisisorganisatie. Hiervoor is het Multidisciplinair 
Coördinatieplan (MCP) opgesteld waarin de multidisciplinaire 
samenwerking wordt geregeld tijdens crisissituaties. 

Het plan diende als kader voor de multidisciplinaire samenwerking 
van alle partners in de opgeschaalde crisisbeheersing. In dit MCP 
staan de maatregelen beschreven die zijn getroffen naar aanleiding 
van de risico-inventarisatie en planvorming van de projectorganisa-
tie Le Tour Utrecht 2015. Het MCP richt zich op de aanvullingen op 
de gebruikelijke voorbereiding die vanwege het bijzondere karakter 
van de Tour noodzakelijk zijn. Het MCP bevat o.a. de onderdelen 
melding & alarmering, de beschrijving van de “parate” crisisorgani-
satie, leiding & coördinatie, crisiscommunicatie en 
informatiemanagement.

De laatste taak werd ingevuld door het Veiligheidsinformatie-
centrum (VIC). Het VIC hield continu in de gaten wat er binnen en 
buiten het verzorgingsgebied van VRU speelde door monitoring en 
analyse van de vier p’s: politiek, het personeel, de pers en het 
publiek. Hierdoor was het voor de diensten van de Veiligheidsregio, 
bestuurders en andere netwerkpartners mogelijk om indien nodig 
(proactief ) handelend op te treden. 

1 De Regiegroep Le Tour Utecht 2015 bestaat uit: 
Martijn Bekkers (NCTV/NCC), Onno Flemming (gemeente Utrecht),  
Ivo Lauvenberg (Openbaar Ministerie), Ron Looy (Project organisatie Le Tour 
Utrecht 2015), Ad Sanders (Politie Midden Nederland), Willy Steenbakkers 
(NCTV/NCC) en Rob Timmermans (Veiligheidsregio Utrecht).
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oPenbaar Ministerie
Het OM kijkt terug op een zeer geslaagde Grand Départ. Tijdens de 
Grand Départ was het OM in de “crisisruimte” vertegenwoordigd 
door de plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie, haar adviseur 
bewaken, beveiligen & crisisbeheersing en een liaison vanuit het 
Landelijk Parket voor eventueel terrorisme gerelateerde zaken. 
Daarnaast was een groot aantal OM actoren op afroep beschikbaar 
voor de eventueel op te tuigen “OM crisisorganisatie”. Gelukkig is er 
geen gebruik gemaakt van al die actoren en kon iedereen blijven 
genieten van het prachtige weer en de unieke sfeer in de stad. 

Het enige dat het OM heeft gemerkt van de Tour in hun arrondisse-
ment, zijn enkele extra “horeca-aanhoudingen” in de nachtelijke 
uren. Daar teken je bij zo’n grootschalig evenement op voorhand 
natuurlijk voor …

De grootste uitdaging voor de aanwezige OM’ers bleek achteraf te 
zijn om op de locatie van de crisisruimte (Briljantlaan) te komen. De 
crisisruimte lag aan het parcours wat enerzijds een prachtig uitzicht 
opleverde op de passerende renners maar anderzijds de route om er 
te komen voor sommigen tot een heuse obstacle run maakte.

nctV
Vanuit de NCTV waren DB3, het NCC en het LOCC betrokken bij de 
voorbereidingen op de Tour. Het NCC heeft zorggedragen voor de 
nationale coördinatie van safety & security onderwerpen. Hoewel de 
Tour geen Nationaal Evenement was, heeft de NCTV meegewerkt 
aan het opstellen van de gemeenschappelijke risicoanalyse. De VRU 
coördineerde de te maken afspraken op het gebied van informatie-

management tussen de VRU, de overige veiligheidsregio’s, de 
Nationale Politie en het NCC. Het doel van deze overleggen was om 
een netcentrische werkwijze af te stemmen zodat een eenduidig 
beeld van de Tour werd gecreëerd in een gezamenlijke LCMS-
activiteit. Het resulteerde in een maatwerk template voor de Tour, 
waar naast de veiligheidsregio’s en het NCC/LOCC ook de 
Tourorganisatie, de politie en crisiscommunicatie een eigen tabblad 
kreeg. Het was waardevol om voorafgaand aan het evenement als 
betrokken partijen bij elkaar te komen om beter zicht te krijgen op 
elkaars processen en informatieposities. 

Op de dagen van de Tour zelf waren liaisons van de NCTV aanwezig 
in Utrecht. Zo was DB3 beide dagen aanwezig in het beleidsteam. Zij 
hadden het advies opgevolgd om met het OV te reizen en hebben op 
weg naar de vergaderlocatie de sfeer geproefd in hartje Utrecht: 
gezellig en gemoedelijk. De NCC-liaisons waren aanwezig in het 
ROT en in de actiecentra van de Tourorganisatie. 

Uiteindelijk bleek de grootste uitdaging het weer te zijn. Betrof het 
zaterdag het nemen van maatregelen om de hitte te lijf te gaan, op 
zondag dreigde het onweer de spelbreker te worden. Het NCC stond 
in contact met het weerimpactteam en kon de informatie via het 
LCMS delen met de regio’s. Gelukkig bleef het bij code geel. 

Al met al kunnen alle organisaties terugkijken op twee geslaagde 
dagen en kunnen alle opgedane kennis en expertise worden 
overgedragen aan de organisatie van het volgende grote wieler-
evenement in Nederland; de start van de Giro 2016 in Apeldoorn en 
omgeving. 
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27-07-2015, 
Bas Dijkstra  

 
 

CITYDRESSING OVERVIEW 
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Vooraf gestelde doelstellingen 
 
•  De stad letterlijk opwarmen voor Le Tour Utrecht 
•  Podium bieden aan en versterking samenwerking funders en partners 
•  Laden (campagnebeeld) Le Tour Utrecht 
•  Aankleding van de stad gebruiken om looproutes en venues te accentueren 
•  Utrecht aan de wereld laten zien   

Inleiding  
 
De Tour de France biedt Utrecht een geweldige kans om zich te presenteren aan haar 
inwoners, de bezoekers en de toeschouwers over de hele wereld. De aankleding van de 
stad speelt hierin een grote rol. Door middel van City Dressing kleden we de stad op 
een verrassende wijze aan voorafgaande en tijdens Le TOUR Utrecht. Hiermee wordt 
de stad verbonden met de boodschap van Le Tour Utrecht en kan Utrecht zich 
maximaal laten zien aan de bezoekers van het evenement en de mensen die het via de 
televisie of internet volgen.  
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Wanneer is het succesvol? 
  
•  Als de stad er voor zowel het publiek als op TV er uniek en historisch uit ziet. 

Creativiteit van de stad tot haar recht laten komen.  
•  De stad niet alleen door de gemeente is aangekleed, maar ook door de stad en haar 

partners zelf (co-creatie/ samenwerking.  
•  Naast de kleur geel, het beeldmerk en de substijl bij het publiek bekend zijn en 

gekoppeld zijn aan de Grand Départ.  
•  Funders tevreden zijn over hun tegenprestatie. 
•  Niet alleen platte versiering is, maar er ook interactie met social media mogelijk is.   
•  Aankleding van de stad ook functioneel meerwaarde heeft (informeren programma, 

accentueren looproutes etc).  
 
 
 Realisatie  
 
Op de volgende pagina’s worden bovenstaande succescriteria’ s en de realisatie 
hiervan verder uitgelicht door middel van highlight in beelden.   
 



Enkele	  uitgelichte	  Highlights	  voorafgaand	  	  

Pauze 

Keukenhof  Skoda’ s met nijntje 

Jaarbeurspleinschildering 2 km vlaggenlijn in binnenstad (gezamenlijk initiatief met CMU)  



Enkele	  uitgelichte	  Highlights	  voorafgaand	  (1)	  

Pauze 

Hanging baskets in Utrecht & Tour kleuren Muurschilderingen  

250+ bomen gekleed in bolletjes - en gele trui door de stad en langs het parcours. (Gezamenlijk initiatief met twee inwoners)   



Enkele	  uitgelichte	  Highlights	  voorafgaand	  (2)	  

Pauze 

Waterfietsen  

Gele fietsen verspreid door de stad   

155 glow in the Dark weesfietsen op Beatrix theater in 
samenwerking met POS 

Grand Velo’s  



Enkele	  uitgelichte	  Highlights	  voorafgaand	  (3)	  

Pauze 

Vredenburg 

Centraal Station 

Grafisch lyceum Utrecht 

Giant doek op Berlijnplein en vluchtheuvel Veldhoven 



Enkele	  uitgelichte	  Highlights	  voorafgaand	  (4)	  

Pauze 

Citydressing @Madurodam 

Muurschildering Jan en Joop 10.000 gele vlaggen als give aways aan  
inwoners langs parcours 



Pauze 

Schermen Centraal station en Hoog Cath. 

Barter	  deals	  voorafgaand	  en	  <jdens	  	  

JCDecaux, 250 abri’s 
verspreid over de randsteden   

Interbest palen verspreidt door NL 

JCDecaux, Madurodam, 3 billboards JCDecaux, 25+ gele muphi’s langs parcours voorzien van 
Tourposters  



Highlights	  partners/	  funders	  	  

Pauze 

Universiteit Utrecht  

Jaarbeurs 
 

Capgemini 

DHL 
 



Highlights	  <jdens	  Grand	  Depart	  	  

Pauze 

Grootste gele trui van NL (40mx25m) bouwkraan  Giant letters op dak Jaarbeursgebouw 

Uitlichting Dom  1800m dranghekbanners langs parcours Bollenveld net buiten Utrecht  



Highlights	  <jdens	  Grand	  Depart	  (1)	  	  

Pauze 

Enthousiaste ondernemers kleden  
winkelstraat aan  

Bienvenue a Utrecht @ Parkeerdek Mitros  Grand Velo op schaal & side-wings 

Samenwerking tussen onder- 
nemers en BPU 

Grand Départ etalages  



Highlights	  <jdens	  Grand	  Depart	  (2)	  	  

Pauze 

Giant voetbal T-shirt in FC- Utrecht stadion (samenwerking 
tussen BPU, FCU, Toerisme Utrecht en projectorganisatie 

Wegschildering weg tot de wetenschap (o.a.campagnebeeld)  

Informatie en merchandise punten verspreid door de stad Bouwhekbanners voorzien van Campagnestijl @servicepunten 



Warm	  welkom	  <jdens	  Grand	  Depart	  	  

Pauze 

Plattegronden door de gehele stad  

20.000 give aways 

Welkomst- en aardigheidsboodschap diverse talen (bouwhekdoeken, schermen & torens) 

Ingang Perscentrum 

Tourmakers Centraal stadtion 
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Le Tour Utrecht 
BERICHTGEVING REDACTIONELE MEDIA  



1 

IMPRESSIE MEDIA AANDACHT REDACTIONELE MEDIA 

Meest voorkomende woorden 

AD Algemeen Dagblad, 6 juli 2015 

Utrecht Business, 31 juli 
2015 

Nu.nl, 12 februari 2015 

RTVutrecht.nl, 5 juli 2015 



2 

MEDIA AANDACHT IN REDACTIONELE MEDIA 

Medium # artikelen % 
Millimeterwaard
e 

Oplage/ 
bezoekers 

Kranten 2.051 23,51% € 16.483.956  209.309.534  

Magazines 291 3,34% € 1.977.569  26.342.258 

Internet 6.340 72,68% € 4.780.216  220.284.869  

Televisie 42 0,48% € 831.080  - 

Aantal publicaties januari tot en met juli 2015 

Top 10 media 

•  In de periode november 2014 tot en met juli 2015 is de Tour vermeld in 
8.724 gemeten publicaties. Deze publicaties hebben een totaalbereik van 
455.936.661 en een millimeterwaarde van € 24.072.821. Opgeteld met de 
backresearch printberichtgeving van november 2013 tot met december 
2014 bedraagt de advertentiewaarde € 33.617.897,79.   

•  De publicaties gaan over de start van de Tour, de Grand Départ en de 
verslaggeving rondom de etappes. In 2014 verschenen de meeste 
berichten over Dick Bruna en Nijntje door de prominente rol van Nijntje 
waarmee Le Tour Utrecht de start in Utrecht 2015 manifesteerde. 

•  Journalisten die veel over de Tour schreven, waren Edwin van der Aa (AD 
Algemeen Dagblad), Nils de Kruijf (AD Algemeen Dagblad) en Charlie 
Bootsman (Nu.nl). Dit komt overeen met de media die het meeste 
aandacht aan de Tour gaven, AD Algemeen Dagblad, AD.nl en Nu.nl. 

Conclusies 
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Overzicht mediawaarden januari t/m juli Le Tour Utrecht 
 

PERIODE: 1 JANUARI 2015 – 31 JULI 2015 

Totaal aantal nieuwsberichten 8291 

Aantal printberichten 2296 

Aantal onlineberichten 5953 

Gemeten RTV-items 42 

Totale advertentiewaarde €23.600.194 

Advertentiewaarde print €18.230.783 

Advertentiewaarde online €4.538.331 

Advertentiewaarde gemeten 
RTV-items 

€831.080 

Oplage (print) 233.103.627 

Aantal bezoekers (online) 211.070.510 
 
 
 
 

 

 
 

 

Figuur 1. Verdeling aantal nieuwsberichten incl. advertentiewaarde (januari t/m juli) 

Figuur 2. Verdeling aantal nieuwsberichten per dag (januari t/m juli)) 



Figuur 4. Top 10 media met hoogste opbrengst advertentiewaarde van januari t/m juli 

 
 

 

 
 

 
 

Figuur 3. Top 10 media met meeste publicaties van januari t/m juli 



bijlage 5
 Impressie van 
nationale en 
internationale 
krantenkoppen

inhoud36  EindrapportagE LE tour utrEcht



Utrecht.nl 

3, 4 & 5 JULI  



Utrecht.nl 

6 JULI 



Utrecht.nl 

Hier komt tekst 
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Le Grand Départ Utrecht 2015
Report 



Media value

France € 255.335
Germany € 64.148
Italy € 191.350
Spain € 198.034
United Kingdom € 143.019 
Scandinavia € 201.332
Belgium € 10.210
Brazil € 3.377
North-America € 393.113

Total € 1.459.918

Le Grand Départ Utrecht



Overview France

Media Title Date/
Month

As a result
source 

Circulation Value 
(EUR)

Toutelaculture.com Carnet de voyage Utrecht met la 
pédale forte 7-4-2015 Group press trip 200.000 € 1.757

L‘Equipe Des guides au coeur français
27-3-2015 Press newsletter 243.580 € 27.995

Décisions Utrecht construit le plus grand 
parking vélo au monde 30-3-2015 Press newsletter 200.000 u.v. € 1.400

Easyvoyage Utrecht construit le plus grand 
parking vélo au monde 13-4-2015 Press newsletter 3.000.000 u.v. € 800

Citycle Le plus grand parking vélo du monde 
à Utrecht en 2018 6-4-2015 Press newsletter 173.000 u.v. € 290

Businesstravel.fr Plus grand parking vélo au monde à 
Utrecht 27-3-2015 Press newsletter 150.000 u.v. € 50

Le Parisien
Aujourd'hui Online Faites un tour à Utrecht

14-6-2015 Individual press trip 250.095 € 59.400

Point de Vue Tour de France Première étape royale 
à Utrecht 1-7-2015 Group press trip 173.904 € 48.360

L’Equipe Magazine Paris est encore loin”
3-7-2015 Press info 243.580 € 7.677

Le Figaro Online Un petit tour à Utrecht 3-7-2015 Press info
9.293.368 € 1.496

France 24 Online

En, capitale du vélo, s’est parée
dimages: Utrechte couleurs pour le
Tour de France

4-7-2015
Press info

1.550.045 € 525

L’Equipe Online Les atours d’Utrecht 3-7-2015 Press info
7.362.774 € 1.185

Aujourd’hui en
France Faites un tour à Utrecht

14-6-2015 Individual press trip 160.908 € 34.170



Overview France

Media Title Date/
Month

As a result
source 

Circulation Value 
(EUR)

Routard.com Pays-Bas, Utrecht à vélo: Idées week
end Pays-Bas 30-6-2015 Individual press trip 2.430.473 € 3.913

Geo.fr Paysages exceptionnels et patrimoine 
du Tour de France 2015 3-7-2015 Press info 828.128 € 36.400

France Info – Online Deuxième étape : arrivée à Zélande, 
une ville reconstruite 5-7-2015 Press info 2.143.813 € 345

Aujourd’hui en 
France 

Sur la première piste cyclable du 
monde 14-6-2015 Individual press trip 160.908 € 9.180

Aujourd’hui en 
France Suivez le maillot jaune

14-6-2015 Individual press trip 160.908 € 9.180
On Refait les 
courses

Tour de France 2015 : Utrecht se 
prépare pour accueillir le départ 2-7-2015 Press info 60.862 € 10

Paris Normandie.fr Tour de France: Utrecht, le pays de la 
« petite reine » 2-7-2015 Press info 55.494 € 71

RTL Online Utrecht: une petite ville des Pays-Bas 
oú le vélo est roi 28-6-2015 Press info 4.630.131 € 745

Le Figaro Un petit tour à Utrecht 1-7-2015 Press info 338.618 € 58.300
France TV Sport 
Online Utrecht au ralenti 3-7-2015 Press info Not available Not available

RTL Online Tour de France: Utrecht se prépare 
pour accueillir le départ 2-7-2015 Press info 4.630.131 € 980

Urbanews Online À Utrecht au Pays-Bas, se construit le 
plus grand parking à velos du monde 8-7-2015 Press newsletter 367.523 € 254

TeleLoisirs Online Tour de France 2015 4-7-2015 Press info 48.974.156 € 600

Batiactu Online Le plus grand garage à velos du 
monde en construction à Utrecht 6-7-2015 Press newsletter 470.616 € 369



Overview Germany

Media Title Date/
Month

As a result
source 

Circulation Value 
(EUR)

Reisejournal.me Grand Départ Tour de France 2015 
29-3-2015 Press newsletter Not available Not available

NRZ Countdown für den Tourstart
13-4-2015 Group press trip 8.887 € 17.849

Radtourist.de Tour de France 2015
3-6-2015 Press newsletter Not available Not available

NRZ Die Tour de France startet in Utrecht 25-4-2015 Press info 8.887 € 708

SonntagsNachrichte
nReisewelt Tourstart 2015 in Holland

10-5-2015 Press newsletter Not available Not available

WAZ Countdown für den Tourstart
13-4-2015 Group press trip 261.159 € 7.289

Cellesche Zeitung -
Online

Cellesche Zeitung | Events in den 
Niederlanden: Welthafentage und 
Blumenkorso 10-3-2015 Press newsletter 169.404 € 30

Neue Ruhr/Neue 
Rhein Zeitung -
Essen Countdown für den Tourstart 13-4-2015 Group press trip 261.159 € 17.849
Westdeutsche 
Allgemeine Zeitung
- Oberhausen Countdown für den Tourstart 13-4-2015 Group press trip 261.159 € 7.289

Westfalenpost -
Hagen Die Tour de France startet in Utrecht 25-4-2015 Press newsletter 354.478 € 396
Neue Ruhr/Neue 
Rhein Zeitung -
Essen Die Tour de France startet in Utrecht 25-4-2015 Press newsletter 261.159 € 708



Overview Germany

Media Title Date/
Month

As a result
source 

Circulation Value 
(EUR)

WAZ
Events in den Niederlanden -
Welthafentage und Blumenkorso* 10-3-2015 Press newsletter 3.720.512 € 600

Fehmarnsches 
Tageblatt 
Heiligenhafener 
Post

Events in den Niederlanden: 
Welthafentage und Blumenkorso

10-3-2015
Press newsletter 44.047 € 10

Recklinghäuser 
Zeitung - Online

Events in den Niederlanden: 
Welthafentage und Blumenkorso

10-3-2015
Press newsletter Not available Not available

Hertener Allgemeine 
- Online

Events in den Niederlanden: 
Welthafentage und Blumenkorso

10-3-2015
Press newsletter 47.623 € 10

Peiner Allgemeine 
Zeitung - Online

Events in den Niederlanden: 
Welthafentage und Blumenkorso

10-3-2015
Press newsletter 257.281 € 42

Hannoversche 
Allgemeine - Online

Events in den Niederlanden: 
Welthafentage und Blumenkorso

10-3-2015
Press newsletter 1.510.753 € 243

Allgemeine Zeitung 
Uelzen - Online

Events in den Niederlanden: 
Welthafentage und Blumenkorso

10-3-2015
Press newsletter 425.383 € 70

Main-Netz Online
Events in den Niederlanden: 
Welthafentage und Blumenkorso

10-3-2015
Press newsletter 439.875 € 70

Weser-Kurier online
Events in den Niederlanden: 
Welthafentage und Blumenkorso

10-3-2015
Press newsletter 1.066.929 € 172

Augsburger 
Allgemeine - Online

Events in den Niederlanden: 
Welthafentage und Blumenkorso

10-3-2015
Press newsletter 1.289.640 € 208

* Same article written by DPA and published in several media 



Overview Germany

Media Title Date/
Month

As a result
source 

Circulation Value 
(EUR)

saarbruecker-
zeitung.de

Events in den Niederlanden -
Welthafentage und Blumenkorso 10-3-2015 Press newsletter 357.608 € 58

Ostthüringer 
Zeitung - Online

Events in den Niederlanden: 
Welthafentage und Blumenkorso

10-3-2015
Press newsletter 471.345 € 76

wz newsline
Events in den Niederlanden: 
Welthafentage und Blumenkorso

10-3-2015
Press newsletter 424.353 € 68

Westfaelische 
Nachrichten

Events in den Niederlanden: 
Welthafentage und Blumenkorso

10-3-2015
Press newsletter 719.930 € 115

Allgemeine Zeitung 
Uelzen - Online

Events in den Niederlanden: 
Welthafentage und Blumenkorso

10-3-2015
Press newsletter 425.383 € 69

Freie Presse - online
Events in den Niederlanden: 
Welthafentage und Blumenkorso

10-3-2015
Press newsletter 2.308.705 € 372

Thüringische 
Landeszeitung -
Online

Events in den Niederlanden: 
Welthafentage und Blumenkorso

10-3-2015
Press newsletter 274.102 € 44

GMX
Events in den Niederlanden: 
Welthafentage und Blumenkorso

10-3-2015
Press newsletter 5.925.126 € 935

Thüringer 
Allgemeine Arnstadt

Events in den Niederlanden: 
Welthafentage und Blumenkorso

10-3-2015
Press newsletter 1.346.880 € 217

Kölner Stadt-
Anzeiger - Online

Events in den Niederlanden: 
Welthafentage und Blumenkorso

10-3-2015
Press newsletter 1.527.805 € 246

Döbelner
Allgemeine Zeitung

Events in den Niederlanden: 
Welthafentage und Blumenkorso

10-3-2015
Press newsletter 45.648 € 10



Overview Germany

Media Title Date/
Month

As a result
source 

Circulation Value 
(EUR)

Mitteldeutsche
Zeitung - Online

Events in den Niederlanden -
Welthafentage und Blumenkorso 10-3-2015 Press newsletter 487.033 € 78

WAZ
Events in den Niederlanden: 
Welthafentage und Blumenkorso

10-3-2015
Press newsletter 3.720.512 € 599

1&1
Events in den Niederlanden: 
Welthafentage und Blumenkorso

10-3-2015
Press newsletter 406.457 € 65

InnSalzach24.de
Events in den Niederlanden: 
Welthafentage und Blumenkorso

10-3-2015
Press newsletter 179.228 € 30

come-on.de
Events in den Niederlanden: 
Welthafentage und Blumenkorso

10-3-2015
Press newsletter 226.346 €37

Werra-Rundschau
Events in den Niederlanden: 
Welthafentage und Blumenkorso

10-3-2015
Press newsletter 92.136 €15

Soester Anzeiger -
Online

Events in den Niederlanden: 
Welthafentage und Blumenkorso

10-3-2015
Press newsletter 201.071 € 33

Berliner Zeitung
Events in den Niederlanden: 
Welthafentage und Blumenkorso

10-3-2015
Press newsletter 502.621 € 81

Rosenheim 24 -
www.rosenheim24.
de

Events in den Niederlanden: 
Welthafentage und Blumenkorso

10-3-2015
Press newsletter 412.542 € 66

Nordwest Zeitung -
Online

Events in den Niederlanden: 
Welthafentage und Blumenkorso

10-3-2015
Press newsletter 919.362 € 150

Offenbach-Post -
Online

Events in den Niederlanden: 
Welthafentage und Blumenkorso

10-3-2015
Press newsletter 436.693 € 70



Overview Germany

Media Title Date/
Month

As a result
source 

Circulation Value 
(EUR)

Hersfelder Zeitung -
Online

Events in den Niederlanden -
Welthafentage und Blumenkorso 10-3-2015 Press newsletter 76.176 € 12

Freising Online
Events in den Niederlanden: 
Welthafentage und Blumenkorso

10-3-2015
Press newsletter 39.501 € 10

SOL.DE
Events in den Niederlanden: 
Welthafentage und Blumenkorso

10-3-2015
Press newsletter 203.055 € 33

Rhein-Zeitung -
Online

Events in den Niederlanden: 
Welthafentage und Blumenkorso

10-3-2015
Press newsletter 1.008.479 € 162

Arcor
Events in den Niederlanden: 
Welthafentage und Blumenkorso

10-3-2015
Press newsletter 1.130.617 € 182

Frankfurter Neue 
Presse online

Events in den Niederlanden: 
Welthafentage und Blumenkorso

10-3-2015
Press newsletter 686.340 € 111

Höchster Kreisblatt 
Online

Events in den Niederlanden: 
Welthafentage und Blumenkorso

10-3-2015
Press newsletter 29.198 € 10

Frankfurter Neue 
Presse online

Events in den Niederlanden: 
Welthafentage und Blumenkorso

10-3-2015
Press newsletter 686.340 € 111

Südkurier - Online
Events in den Niederlanden: 
Welthafentage und Blumenkorso

11-3-2015
Press newsletter 2.510.512 € 404

Frankfurt-Live.com Fahrradnation Niederlande
5-5-2015

Press release 21.641 € 10

Frankfurt-Live.com
Frankfurt-Live.com - Das 
Gesellschaftsmagazin

5-5-2015
Press release 21.641 € 10



Overview Germany

Media Title Date/
Month

As a result
source 

Circulation Value 
(EUR)

Volksstimme Hering und Tour de France 21-3-2015 Press event 178.319 € 3.595
HNA-
Hessische/Niedersäc
hsische Allgemeine -
Online

March 2015 GEvents in den 
Niederlanden: Welthafentage und 
Blumenkorso

10-3-2015
Press newsletter Not available Not available

Fernweh Aktuell

Niederlande: Events in den 
Niederlanden: Welthafentage und 
Blumenkorso - Fernweh Aktuell

10-3-2015
Press newsletter 135.592 € 22

busplaner 
International

Tour de France 2015: Auftakt in 
Utrecht

10-4-2015
Press release 43.861 € 10

Neue Ruhr/Neue 
Rhein Zeitung -
Essen Tour de France in Utrecht 13-4-2015 Group press trip 261.159 Not available

Wolfsburger 
Allgemeine

Tourismus – Events in den 
Niederlanden: Welthafentage und 
Blumenkorso

10-3-2015
Press newsletter 376.537 € 61

wlz-fz.de

Tourismus – Events in den 
Niederlanden: Welthafentage und 
Blumenkorso

10-3-2015
Press newsletter 170.908 € 28

Neuepresse.de -
Online

Tourismus – Events in den 
Niederlanden: Welthafentage und 
Blumenkorso

10-3-2015
Press newsletter 332.134 € 54

Westfaelische 
Nachrichten

Tourismus Events in den Niederlanden: 
Welthafentage und Blumenkorso

10-3-2015
Press newsletter 719.930 € 116

Märkische 
Allgemeine - Online

Tourismus Events in den Niederlanden: 
Welthafentage und Blumenkorso

10-3-2015
Press newsletter 371.670 € 60



Overview Germany

Media Title Date/
Month

As a result
source 

Circulation Value 
(EUR)

Kurierverlag
Treffen der Großmaster: In Rotterdam 
erwarten Besucher vom 4 10-3-2015 Press newsletter 25.267 € 10

Grafschafter
Nachrichten

Utrecht erwartet zum Tour-Start bis zu 
800 000 Besucher 4-7-2015 Group press trip 23.449 € 1.357

N24 Welthafentage und Blumenkorso 10-3-2015 Press newsletter 5.021.243 € 808
Schleswig-
Holsteinische
Landeszeitung -
Online

Tourismus: Events in den 
Niederlanden: Welthafentage und 
Blumenkorso | shz.de 10-3-2015 Press newsletter 32.354 € 10



Overview Italy

Media Title Date/
Month

As a result
source 

Circulation Value 
(EUR)

laRepubblica.it Utrecht, una storia in musica
15-4-2015 Group press trip 1.595.776 € 6.292

La Repubblica Dal carillon agli organi qui la musica è 
la bussola della storia Utrecht 15-4-2015 Group press trip 2.036.000 € 102.000

Metro Roma In Olanda il ciclopark più grande del 
mondo 10-3-2015 Assist 614.000 € 4.128

Latitudeslife Tour de France 2015 a Utrecht
29-5-2015 Press newsletter 60.000 € 500

Ciclismo.it Tour de France: tra 100 giorni da 
Utrecht 26-3-2015

Dedicated press 
release 38.260 € 388

Liberoquotidiano.it Tour de France 2015 a Utrecht
19-3-2015 Press newsletter 372.060 € 1.856

Travel quotidiano Olanda, Utrecht ospiterà la partenza 
del Tour de France 19-3-2015 Press newsletter 118.840 € 990

Repubblica SPORT
Tour de France 2015 storico: al via 
per la prima volta una squadra 
africana 14-1-2015 Assist 112.841 € 370

Ciaobici.it Tour de France, cento giorni alla 
partenza n.d.

Dedicated press
release 21.000 € 175

L'Eco di Bergamo Utrecht, la città su due ruote dà il via 
al Tour de France 26-4-2015 Press newsletter 102.930 € 952

Latitudeslife.com A Utrech, l bella, si dorme nella storia 
e si va in bici 29-5-2015 Press newsletter 60.000 € 500



Overview Italy

Media Title Date/
Month

As a result
source 

Circulation Value 
(EUR)

Viaggilowcost Il Tour de France 2015 parte da 
Utrecht

9-6-2015

Press trip, Press 
newsletter

60.000 € 806

Centrometeoitaliano
.it

Calendario Tour de France 2015 
percorso tappe grande sfida Nibali 
Contador 19-6-2015 Press newsletter 482.190 € 4.018

Oasport.it
Tour de France 2015, prima tappa: 
Utrecht-Utrecht. La prima sfida per la 
Maglia Gialla 22-6-2015 Press newsletter 122.070 € 1.017

4Granfondo In attesa del tour
1-6-2015

Dedicated press 
release 80.000 € 13.500

Donnecultura.eu olanda 6 buoni motivi per un weekend 
o le vacanze estive 12-3-2015 Press newsletter 10.000 € 95

Eventi News24 Nel 2015 il #TourdeFrance torna in 
Olanda e parte da #Utrecht 15-3-2015 Press newsletter 12.000 € 110

Bell’Europa
Utrecht, fra Tour de France e i 60 anni 
di Miffy 1-6-2015

Dedicated press 
release 60.000 € 35.000

Thegretaescape.co
m

Utrecht: Tra storia e specialità 
gastronomiche 29-5-2015 Press trip 34.910 € 391

La Voce di Rovigo Il Giro 2016 scatta all'estero terza 
partenza dall'Olanda 1-6-2015 Press newsletter 23.000 € 192

Gazzetta del Sud –
Calabria

Bici che passione, Utrecht sui pedali 
seguendo il Tour 4-7-2015 Assist 58.114 € 1.404

Iodonna.it Utrecht, la più innamorata della 
bicicletta 22-7-2015 Press trip 2.000.000 € 16.666



Overview Spain

Media Title Date/Month Circulation Value (EUR)

Efe.com Utrecht, pasión por la bicicleta
15-4-2015 127.405 € 2.376

Impresapensa.com Los ciclistas, dioses intocables en Utrecht. La 
proxima salida del Tour 21-2-2015 Not available Not available

Lonely Planet Escapadas de verano
1-7-2015 30.134 € 10.613

El Correo Digital Los ciclistas, dioses intocables en Utrecht
21-2-2015 523.987 € 12.031

Terra España Utrecht, la ciudad holandesa más “bike 
friendly” del planeta 5-4-2015 289.087 € 4.394

Condénast Traveler Las 21 ciudades que lo van a petar en 2015 
18-11-2014 144.885 € 4.636

Impresa La Prensa Pasión por la bicicleta
9-4-2015 Not available Not available

Zoomnews.es Utrecht, salida del Tour de Francia 4-7-2015 9.763 € 451

Vanguardia.com Utrecht, pasión por la bicicleta 16-4-2015 Not available Not available

Radio5 El pais con más bicis que habitantes 23-6-2015
26-6-2015 343.000 € 47.520

Diario Vasco Digital Los ciclistas, dioses intocables en Utrecht 21-2-2015 325.000 € 9.228



Overview Spain

Media Title Date/Month Circulation Value (EUR)

Las Provincias Utrecht espera 800.000 visitantes en el 
arranque del Tour de Francia 2015 3-7-2015 181.000 € 1.442

Hoy Online Utrecht espera 800.000 visitantes en el 
arranque del Tour de Francia 2015

3-7-2015
142.000 € 1.442

Hola Online Utrecht espera 800.000 visitantes en el 
arranque del Tour de Francia 2015

3-7-2015
1.190.000 € 30.800

El Dia Online Utrecht espera 800.000 visitantes en el 
arranque del Tour de Francia 2015

3-7-2015
55.900 € 866

El Correo Digital Utrecht espera 800.000 visitantes en el 
arranque del Tour de Francia 2015

3-7-2015
523.987 € 2.196

La Verdad Online Utrecht espera 800.000 visitantes en el 
arranque del Tour de Francia 2015

3-7-2015
920.723 € 2.196

La Rioja Online Utrecht espera 800.000 visitantes en el 
arranque del Tour de Francia 2015

3-7-2015
1.813.990 € 3.346

Sur Online Utrecht espera 800.000 visitantes en el 
arranque del Tour de Francia 2015

3-7-2015
1.918.850 € 3.346

El Norte de Castilla Utrecht espera 800.000 visitantes en el 
arranque del Tour de Francia 2015

3-7-2015
404.387 € 2.196

El Mundo Online Utrecht espera 800.000 visitantes en el 
arranque del Tour de Francia 2015

3-7-2015
13.847.000 € 56.759

Yahoo! Noticias Utrecht espera 800.000 visitantes en el 
arranque del Tour de Francia 2015

3-7-2015
527.550 € 2.196

El Mundo
ocholeguas.com To be published Not available Not available Not available



Overview United Kingdom

Media Title Date/Month Circulation Value (EUR)

Mail Online

Scenic rivers, palaces and the starting point 
for the Tour de France: Why Utrecht is the 
perfect place for a biking holiday

20-6-2015 1.632.760 € 13.607

The Observer Take me there…Utrecht
28-6-2015 443.975 € 3.700

JoKessel.com Things that happen to me
21-6-2015 10.000 € 115

Discover Benelux 
Magazine Utrecht Unexpected city of marvels

June 2015 60.000 € 633

Daily Express Going Dutch
4-7-2015 448.256 € 54.595

The Guardian On the radar
4-7-2015 176.124 € 14.500

The Times Culture and Cafes in the capital of two wheels
4-7-2015 389.051 € 18.082

Express and Star –
Walsall edition

Sharon Walters heads underground in 
cultural Utrecht 3-7-2015 9.208 € 1.162

Shropshire Star
Sharon Walters heads underground in 
cultural Utrecht

3-7-2015 18.003 € 337

Dudley Chronicle
Sharon Walters heads underground in 
cultural Utrecht

3-7-2015 14.619 € 1.783

Express and Star –
Stafford edition

Sharon Walters heads underground in 
cultural Utrecht 3-7-2015

5.018 € 741

Cycling World To be published August 2015 Not available Not available



Overview United Kingdom

Media Title Date/Month Circulation Value (EUR)

Independent.co.uk Hooked on pedal power 3-7-2015 2.551.686 € 21.264

Lonelyplanet.com Utrecht July 2015 1.500.000 € 12.500



Overview Scandinavia

Media Title Date/
Month

As a result
source 

Circulation Value 
(EUR)

Reiselyst Magazine Pa to hjul i Utrecht 1-5-2015 Group press trip 22.000 € 57.460

Politiken En Weekend I Utrecht 5-7-2015 Group press trip 118.700 € 75.520

Jyllands Posten Utrecht kommer ud af skyggen 7-7-2015 Group press trip 160.200 € 51.264

Jyllands Posten Hollandsk by gemmer cyklerne væk 3-5-2015 Press trip 160.200 € 17.088

Media Title Date/Month Circulation Value (EUR)

Grinta! Utrecht. Het groene en blauwe hart 1-7-2015 18.000 € 10.210

Overview Belgium



Overview Brazil

Media Title Date/Month Circulation Value (EUR)

Mercado Eventos Confira 10 eventos esportivos que vao 
movimentar a Holanda em 2015 16-3-2015 25.300 € 1.142

Panrotas Conheca as dez principais atracoes esportivas 
da Holanda 16-3-2015 73.970 € 1.305

Jornal Turismo Confira as 10 melhores atracoes turismo-
esportivas da Holanda 16-3-2015 10.000 € 930

Overview North America

Media Title Date/
Month

As a result
source

Circulation Value 
(EUR)

Star Tribune Utrecht steps into the limelight 29-3-2015 Press materials 301.494 € 118.081

The Washington Post 
Sunday 

Design Genius and centuries-old canals 
in university town Utrecht 15-3-2015 Press trip 436.601 € 110.486

The Washington Post Utrecht is a hiddem gem in Amsterdam's
shadow 12-3-2015 Press materials 22.357.933 € 164.546
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Funding partners 
Le Tour Utrecht
Private partners
1. Accell Group

2. Agterberg

3. ASR

4. Bijenkorf

5. BMC

6. Bol.com

7. Business Peloton Utrecht (BPU)

8. CapGemini

9. CMS Derks Star Busmann

10. EY

11. Fit for Free

12. Heineken

13. HEMA

14. HOST (Hotels Utrecht)

15. Jaarbeurs Utrecht

16. JC Deceaux

17. Koninklijke Horeca Utrecht

18. KWS

19. Movares

20. NS

21. Ordina

22. Randstad

23. SNS Reaal

24. Skoda

25. Stedin

26. Stork

27. Thales

28. UMC Utrecht

29. Vialis

Publieke partners
1. Ministerie van VWS

2. Ministerie van Defensie

3. Provincie Utrecht



bijlage 9
events uit  
het Utrecht2015 
programma

inhoud10/  EindrapportagE LE tour utrEcht



 

OVERZICHT EVENTS ACTIVATIEPROGRAMMA UTRECHT2015 

 

 

Naam event 
Start 

datum 
Eind 

datum Omschrijving Organisator Locatie 

Sport is spel - Dick Bruna 1-1-2015 5-7-2015 

 In deze nieuwe tentoonstelling ontdekken kinderen 
hoe nijntje en haar vriendjes bewegen en sporten ze 
met hen mee. Centraal Museum Centraal Museum 

Het Gezondste miniFestival 11-1-2015 11-1-2015 

Kom koud douchen/spelen met je brein/virtueel 
fietsen en heerlijk en gezond eten bij Rotslab! Dit 
minifestival is een voorproefje van Het Gezondste 
Festival. Rotslab Rotslab 

Talkshow diep gaan 11-1-2015 11-1-2015 
Diep Gaan onderzoekt hoe ver kunstenaars gaan in 
hun werk. LUCY Winkel van Sinkel 

Classic Climbing and Falling 
Stars 11-1-2015 1-3-2015 

Twee series bijzondere wielrenposters van Menno 
Anker zijn in de 100 dagen voor de Tour te op 
verschillende locaties in de stad te zien 

Menno Anker en Winkel 
van Sinkel Winkel van Sinkel 

The Battle: NK Slowbiking 11-1-2015 11-1-2015 
The Battle: NK Slowbiking, ben jij de beste en 
langzaamste fietser? 

Cultuur Promotie Utrecht 
(SCU) Stadskantoor 

Garage Concert 2015: 'Tour 
de Chant: De Middagetappe' 18-1-2015 18-1-2015 Een keur aan Franse lichte en klassieke muziek.  

Ondernemersvereniging 
Hoogland Kreijne 

Tour d'XTNT Speed-
spinning debat 27-1-2015 27-1-2015 

XTNT organiseert le Tour d'XTNT: 5 interessante 
etappes met als thema de fiets.  XTNT XTNT 

Date at Speed 14-2-2015 14-2-2015 Kom gezellig daten op de fiets.  #We Own Yellow   

Fietsende Bloemlezing 23-2-2015 30-7-2015 

Utrecht vormt in de aanloop naar le Grand Départ 
een fietsende bloemlezing met de zadelhoesjes van 
Het Utrechts Staddichtersgilde 

Het Utrechts 
Stadsdichtersgilde   

Tour sous le Dom 4-3-2015 5-7-2015 
Benieuwd hoe de Tour de France naar Utrecht 
kwam? Bezoek dan Tour sous le Dom - Le Lobby! Jeroen Wielaert Stadskantoor 

Utrecht fietst! 4-3-2015 5-7-2015 

In het Stadskantoor staat een nieuw Podium van de 
Stad. Met ruimte voor Utrechtse exposities en 
lunchconcerten en events. Want: samen maken we 
Utrecht! Utrecht fietst! Stadskantoor 



 

OVERZICHT EVENTS ACTIVATIEPROGRAMMA UTRECHT2015 

 

Café du Tour 5-3-2015 5-3-2015 
Een interactief middagprogramma met een mooie 
mix van innovatie in sport en business Tourlab De Flint 

Expositie wielertruien uit de 
jaren '70 en '80 8-3-2015 8-3-2015 Bekijk dé truien uit de jaren '70 en '80! Winkel van Sinkel Winkel van Sinkel 

The Battle: NK Slowbiking 8-3-2015 8-3-2015 
Heb jij het in je om zo traag mogelijk te fietsen en 
Nederlands kampioen Slowbiking te worden? SCU   

Holland Animation Film 
Festival 18-3-2015 22-3-2015 

Holland Animation Film Festival (HAFF) in Utrecht is 
een internationaal festival voor animatiefilm. 
Opgericht in 1985 en met ingang van 2009 een 
jaarlijks evenement.  

Holland Animation Film 
Festival (HAFF) 

Louis Hartlooper 
Complex 

Fietslessen in de wijk 19-3-2015 15-6-2015 
Minder vaardig op de fiets of nooit leren fietsen? 
Leer dan alsnog fietsen met onze fietslessen! Harten voor Sport   

Classic Climbings and 
Falling Stars  23-3-2015 26-7-2015 

Twee series bijzondere wielrenposters van Menno 
Anker zijn in de 100 dagen voor de Tour te op 
verschillende locaties in de stad te zien. Menno Anker   Eindhoven in Utrecht 

Publiekslezing Kinderen en 
Bewegen 24-3-2015 24-3-2015 Sport en bewegen voor elk kind en overal  UMC Utrecht UMC 

fietsLAB - Spring achterop 
bij de wetenschap 26-3-2015 5-7-2015 

Ook in het Universiteitsmuseum is de Tourkoorts 
uitgebroken. Ontdek in het FietsLAB alles over 
wetenschap en fietsen! Universiteitsmuseum Universiteitsmuseum 

Tour de Carillon  26-3-2015 5-7-2015 
Vijftig klokken van de beiaard van de Domtoren 
luiden regelmatig Franse chansons 

Domtoren - 
Stadsbeiaardier Malgosia 
Fiebig Domtoren 

100 dagen Kick-off: VJ on 
Tour 26-3-2015 26-3-2015 

Samen met de aftrap van de 100 dagen voor Le 
Grand Depart viert de hele stad op donderdagavond 
26 maart met VJ ON TOUR de opening van het 
Stadskantoor Born Digital Jaarbeursplein 

Muzikale Tour met een 
Frans tintje 26-3-2015 5-7-2015 

Muzikale Tour met een Frans tintje in Museum 
Speelklok Museum Speelklok Museum Speelklok 

Tweetakt/Kaap 27-3-2015 31-5-2015 
Tweetakt/Kaap - hét avontuurlijke kunstenfestival 
voor alle leeftijden Tweetakt / Kaap De Neude 

Ga toch fietsen! 28-3-2015 3-7-2015 Train mee met een Utrechtse wielervereniging 
De Utrechte 
Wielerverenigingen   



 

OVERZICHT EVENTS ACTIVATIEPROGRAMMA UTRECHT2015 

 

Bike Repair Café en Virtual 
Biking 28-3-2015 28-3-2015 

Gezellig sleutelen aan je fiets in het Bike Repair 
Café of fiets een virtuele etappe: Virtual Biking Harten voor Sport 

Bibliotheek Overvecht, 
Bibliotheek Hoograven, 
Bibliotheek Zuilen, 
Zorgcentrum 
Bijnkershoek 

Red Bull Mini Drome 28-3-2015 28-3-2015 
Ervaar 's werelds kleinste wielerbaan met je fixie of 
single speedfiets! Red Bull TivoliVredenburg 

De enige Utrechter die ooit 
de Tour reed  1-4-2015 5-7-2015 

Een Zuilenees van geboorte en de enige Utrechter 
die ooit de Tour de France reed.  Museum van Zuilen Museum van Zuilen 

Ronde van Vlaanderen Live!  5-4-2015 5-4-2015 

Op 5 gaan we in poppodium Ekko weer samen naar 
de Ronde van Vlaanderen kijken. Met Belgisch bier 
en frieten! Ekko en Bart Looman Ekko 

Vraaggesprek met Bert 
Wagendorp - Ventoux 9-4-2015 9-4-2015 

De bekende schrijver/columnist Bert Wagendorp 
(De Volkskrant) is te gast in de Bibliotheek 
Vleuterweide. Bibliotheek Vleuterweide 

Informatiecentrum 
Cultuurcampus 
Vleuterweide 

Bike Repair Café 9-4-2015 11-4-2015 
Doe tijdens dit Bike Repair Café speciaal voor 55+-
ers mee aan de health challenge! Harten voor Sport 

Bibliotheek 
Vleuterweide 

HetisKoers! Wielerquiz 11-4-2015 11-4-2015 

Het nationaal kampioenschap wielerquiz, in 
TivoliVredenburg, vol onverwachte feiten en 
opzwepende muziek Het is Koers! TivoliVredenburg 

Le tour du Fou Pédalant 12-4-2015 12-4-2015 
Een symbolische tourtocht van Den Bosch naar 
Utrecht LFTP Jaarbeursplein 

Parijs is nog ver, 
Nederlanders in de Tour 16-4-2015 26-7-2015 Spoorwegmuseum belicht Nederlandse tourhistorie Spoorwegmuseum Spoorwegmuseum 

Kids! Bike Repair Shop 18-4-2015 18-4-2015 
Neem je fiets mee en kom gezellig sleutelen bij het 
Bike Repair Shop! Harten voor Sport 

Speeltuin de 
Speelboom 

Bike Repair Café   18-4-2015 18-4-2015 
Neem je fiets mee en kom gezellig sleutelen bij het 
Bike Repair Café! Harten voor Sport Huiskamer van de Buurt 

Can Can Dinnershow 19-4-2015 19-4-2015 

Eten en drinken, dans, zang en live muziek komen 
samen in een Franse Dinnershow genaamd ‚Can 
Can!  Winkel van Sinkel Winkel van Sinkel 

FietsLAB - Fietsen is gezond  19-4-2015 19-4-2015 
Spring zelf op de fiets en ontdek wat fietsen voor jou 
en onze maatschappij betekent Universiteitsmuseum Universiteitsmuseum 

Battle of Concepts 20-4-2015 21-6-2015 
Ontwerp jij de mooiste, beste en meest uitvoerbare 
fiets van de toekomst?  Harten voor Sport   
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Fietstocht in de wijk 22-4-2015 22-4-2015 Fiets ook mee met fietstochten bij jou in de wijk! Harten voor Sport Stichting Moviera 
De Fietsrepubliek 24-4-2015 24-4-2015 Pete Jordan over de Nederlandse fietscultuur Het literatuurhuis Het Literatuurhuis 

Domstadtoer 25-4-2015 25-4-2015 

Toertocht over autoluwe wegen en fietspaden door 
de Gelderse vallei. Er is keuze uit vier afstanden 
waarvan alle routes duidelijk zijn uitgepijld. RTC Domstad   

Tour Down Under 26-4-2015 5-7-2015 
Een speciale route door de collectie van het 
museum.  

Aboriginal Art Museum 
Utrecht (AAMU) Aboriginal Art Museum 

Orchestre des Champs-
Elysées 26-4-2015 26-4-2015 

Maak kennis met een frisse aanpak van 
vroegromantische componisten. TivoliVredenburg TivoliVredenburg 

Aboriginal Art bike 30-4-2015 5-7-2015 

Een aantal fietsen worden in verschillende unieke 
en opvallende Australische stijlen beschilderd en 
tentoongesteld AAMU Aboriginal Art Museum 

Bevrijdingsfestival Utrecht 5-5-2015 5-5-2015 
Ieder jaar op 5 mei worden er 14 Bevrijdingsfestivals 
georganiseerd. 

Stichting 
Bevrijdingsfestival Utrecht Park Transwijk 

Weerdsingel 
Woensdagavond Rit  6-5-2015 2-9-2015 

GOOD cycling organiseert iedere eerste woensdag 
van de maand, gedurende de hele zomer, de 
Weerdsingel Woensdagavond Rit. GOOD Cycling GOOD cycling 

Kids! Bike Repair Shop 7-5-2015 7-5-2015 
Neem je fiets mee en kom gezellig sleutelen bij het 
Bike Repair Shop! Harten voor Sport Zwanenvechtplein 

Le Tour de Mixed  9-5-2015 9-5-2015 
De jaarlijks terugkerende Mixed van A.U.S.R. Orca 
heeft dit jaar het thema Tour de France! A.U.S.R. Orca A.U.S.R Orca 

Lombok-etentje voor de 
buurt 9-5-2015 9-5-2015 

Wijketenje als inspiratie voor Rollende Resto 
Lombok. 'Bring your own food' Rollende Resto Lombok Westkust 

Bike & Coffee // Utrecht-Den 
Haag-Utrecht  10-5-2015 10-5-2015 

GOOD cycling, Lola bikes & coffee en Koffie Leute 
fietsen zondag 10 mei met jou van Utrecht naar Den 
Haag en/of terug. GOOD Cycling GOOD cycling 

Kracht van Sport: de 
verbinding! 11-5-2015 11-5-2015 

Na Kracht van Sport in (2013) en Kracht van Sport: 
over de grens (2014) is er nu de Kracht van Sport: 
de verbinding!  

Kracht van Sport 
(NOC*NSF) Academiegebouw 

Premiere Ventoux 12-5-2015 12-5-2015 
De verfilming van de bestseller van Bert Wagendorp 
gaat in premiere! 

Nederlands Film Festival, 
Le Tour Utrecht, 
September Film en 
KeyFilm Beatrix Theater  
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Kids! Bike Repair Shop 13-5-2015 13-5-2015 
Neem je fiets mee en kom gezellig sleutelen bij het 
Bike Repair Shop! Harten voor Sport 

Speeltuin de 
Gagelsteede 

Tour de Slok: Talkshow met 
Jeroen Wielaert  13-5-2015 13-5-2015 

Te gast bij Jeroen Wielaert: Maarten Ducrot in de 
Tour de Slok: Talkshow Café Willem Slok Café Willem Slok 

Vertoning Ventoux en Q&A 
met Rob Harmeling 14-5-2015 14-5-2015 

De premiere van de film Ventoux. Een 
samenwerking tussen LHC en Het is Koers! Met 
Jeroen Wielaert &  Rob Harmeling 

Louis Hartlooper Complex 
en Het is Koers! 

Louis Hartlooper 
Complex 

Tourtocht Parijs - Utrecht 14-5-2015 17-5-2015 
Een meerdaagse tourtocht Parijs - Utrecht langs 
wegen waar wielerhistorie is geschreven! Central Events   

Grote Leidsche Rijn 
Hemelvaart Fietstocht 14-5-2015 14-5-2015 

Na het grote succes van voorgaande jaren vindt de 
vierde editie van de Grote Leidsche Rijn Fietstocht 
op Hemelvaartsdag plaats. 

Grote Leidsche Rijn 
Fietstocht   

City2Cities Festival 15-5-2015 16-5-2015 
City2Cities: Parijs als thema van het internationale 
literatuurfestival Het literatuurhuis Postkantoor 

Fietstocht in de wijk 17-5-2015 17-5-2015 Fiets ook mee met fietstochten bij jou in de wijk! De Wilg De Wilg 

FietsLAB - Fietsen en de 
maatschappij 17-5-2015 17-5-2015 

Spring zelf op de fiets en ontdek wat fietsen voor jou 
en onze maatschappij betekent! Universiteitsmuseum Universiteitsmuseum 

Filmfestival Film & Science 19-5-2015 19-5-2015 
een compilatie van zowel Franse als Nederlandse 
films over doping in wielersport Filmtheater 't Hoogt 't Hoogt  

European Conference on 
Mobility Management 20-5-2015 22-5-2015 

Welke vervoerskeuzes maakt men en hoe kan het 
reisgedrag veranderd worden? 

European Platform on 
Mobility Management Jaarbeurs 

Een  avondje afzien 20-5-2015 20-5-2015 
Schrijvers en wetenschappers over extreme 
prestaties Studium Generale Academiegebouw 

Filmfestival Film & Science 21-5-2015 21-5-2015 Films over innovatie in de wielersport Universiteitsbibliotheek Universiteitsbibliotheek 

Can Can Dinnershow 21-5-2015 21-5-2015 

Eten en drinken, dans, zang en live muziek komen 
samen in een Franse Dinnershow genaamd ‚ Can 
Can. Winkel van Sinkel Winkel van Sinkel 

Orchestre Bicyclette 21-5-2015 21-5-2015 

Orchestre Bicyclette wordt een 100-koppig fietsend 
orkest dat een belangrijke rol zal spelen in het 
culturele programma voor de Grand Depart. Orchestre Bicyclette Utrechts Archief 

KAMPIOENEN: Wielrennen 
op zijn mooist  22-5-2015 31-7-2015 

Foto-expositie met prachtige foto's van fotografe 
Petra Huijsmans en teksten van John van Ierland. Bibliotheek Vleuterweide 

Bibliotheek 
Vleuterweide 

De fietsrepubliek: de 
Utrechtse etiquette 22-5-2015 22-5-2015 Pete Jordan over de Utrechtse fietscultuur Utrechts Archief Utrechts Archief 
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Tentoonstelling 'Utrecht 
fietsstad' 22-5-2015 15-10-2015 Tentoonstelling over 140 jaar fietscultuur Utrechts Archief Utrechts Archief 

Movares WielerClassic 2015 23-5-2015 23-5-2015   Movares   

Toertocht Utrecht - Neeltje 
Jans 23-5-2015 14-6-2015 

Zelf de 2e etappe van de Tour de France als 
toertocht fietsen? Touretappe.nl Jaarbeursplein 

Grand Débat: Fietsen van 
Parijs naar Utrecht 26-5-2015 30-5-2015 

Fietsen over het Sint Maartenspad van Parijs naar 
Utrecht Project 2074   

Para-cycling Weekend 
Utrecht 30-5-2015 31-5-2015 

Op 30 en 31 mei 2015 wordt een internationaal 
Para-cycling evenement georganiseerd in Utrecht.  

WV Het Stadion en 
Vereniging Sport Utrecht 
(VSU) Het Lint 

Op de tandem! 31-5-2015 31-5-2015 Fietsen doe je samen! Oogvereniging Sportpark de Paperclip 

Fiets zelf de eerste etappe in 
13 gedichten 31-5-2015 31-5-2015 

Presentatie van de bundel Schaduwpeloton. Het 
Utrechts Stadsdichtersgilde schreef gedichten bij 
alle markante plekken van de eerste touretappe. 

Broese en het Utrechts 
Stadsdichtersgilde Broese Boekverkopers 

Toertocht Middelburg - 
Utrecht 31-5-2015 31-5-2015 

Proef de sfeer van de Tweede etappe van de Tour 
van Neeltje Jans naar Utrecht 

Business Peloton Utrecht 
(BPU) en Velotours   

Utrechts Tijdrit 
Kampioenschap  31-5-2015 31-5-2015 

Een maand voor de Tourstart wordt Utrecht 
opgewarmd met een spectaculaire serie wedstrijden 
op Het Lint. 

Stichting Ronde van de 
Maliebaan en CS030 Het Lint 

Charity Dinner 'Wij kleuren 
geel' 3-6-2015 3-6-2015 

Een Charity Diner ten behoeve van Vrienden van 
het Wilhelminakinderziekenhuis, op een bijzondere 
locatie in Utrecht. 

Jeugdsportfonds en 
Vrienden WKZ Olympos 

Kids! Bike Repair Shop 3-6-2015 3-6-2015 
Neem je fiets mee en kom gezellig sleutelen bij het 
Bike Repair Shop! Harten voor Sport Speeltuin de Watertoren 

Tijdelijke beeldentuin ‚ 'Free 
Wheeling' 4-6-2015 7-7-2015 

Free Wheeling' is een plaats voor ontspanning, 
creativiteit en samenwerking, een beeldentuin bij 
paviljoen pOp op het Westplein.  

Halte Westplein en 
stichting Maanzaad Westplein 

Can Can Dinnershow 4-6-2015 4-6-2015 

Eten en drinken, dans, zang en live muziek komen 
samen in een Franse Dinnershow genaamd 'Can 
Can'.  Winkel van Sinkel Winkel van Sinkel 

Lezing Tim Krabbé 4-6-2015 4-6-2015 De waanzin van de dopingbestrijding Het literatuurhuis Domtoren 

Tijdrit Baambrugge  5-6-2015 5-6-2015 
Zomerse fietstijdrit over 13.5 kilometer langs het 
Amsterdam Rijnkanaal Ijsclub Baambrugge 

Clubgebouw Ijsclub 
Baambrugge 
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Café Theater Festival on 
Tour 6-6-2015 6-6-2015 

Het Café Theater Festival neemt je mee op een 
theatrale fietsroute door Utrecht! Café Theater festival What the Fiets 

La condition humaine 6-6-2015 18-7-2015 
Video's en animaties over kwetsbaarheid & falen en 
macht & roem. Dapiran Art Projects 

Dapiran Art Project 
Space 

Klimtijdrit 6-6-2015 6-6-2015 
Op 6 juni zullen vele fietsers de grootste 
parkeergarage van Utrecht bestijgen. USWV De Domrenner P+R de Uithof 

Diep Gaan - Expositie 7-6-2015 5-7-2015 LUCY presenteert: Diep Gaan LUCY Galerie Sanaa 

Tour le Sud 7-6-2015 7-6-2015 

Door enthousiaste buurtbewoners uit de wijken 
Hoograven en Lunetten is een leuke fietstocht voor 
jong en oud georganiseerd. 

Buurtvereniging Speeltuin 
de Kameleon Speeltuin de Kameleon 

27e landgoederen fietstocht 7-6-2015 7-6-2015 Een prachtige fietstocht in de omgeving van de Bilt!  
Lion Club De Bilt - 
Bilthoven Paviljoen Beerschoten 

NK Masters  7-6-2015 7-6-2015 
Nederlands kampioenschap voor wielrenners boven 
de 30 jaar in verschillende leeftijdsklassen. 

Coporatie De 
Nedereindse Berg Nedereindseberg 

Wielerexperience 8-6-2015 18-6-2015 Het gratis evenement voor scholen in de Jaarbeurs. Le Tour Utrecht Jaarbeurs 

Tour de Slok: Talkshow met 
Thijs Zonneveld 8-6-2015 8-6-2015 

Praat mee met Jeroen Wielaert en zijn gasten uit 
het wielercircuit tijdens de Tour de Slok: Talkshow Willem Slok Café Willem Slok 

Toer de Dom 9-6-2015 9-6-2015 

In het weekend van 4 en 5 juli start de Tour de 
France in Utrecht. Reden genoeg om in Utrecht een 
leuke toertocht uit te zetten voor jong en oud! Velotours Cereolfabriek 

Tour des Vacances  10-6-2015 10-6-2015 
Nederlandse artiesten zingen hun favoriete Franse 
chansons in TivoliVredenburg TivoliVredenburg TivoliVredenburg 

Wijkfietsfeest 13-6-2015 13-6-2015   Harten voor Sport Wilhelminapark 
Kanaleneiland on Tour 13-6-2015 13-6-2015   Harten voor Sport Marco Pololaan 

Tandem Festival Overvecht 13-6-2015 13-6-2015   
UCK, Theater Stut en 
Harten voor Sport 

ZIMIHC theater 
Stefanus 

Dikke banden race 13-6-2015 13-6-2015 
Geef je op voor de dikke banden race en ontdek of 
jij het nieuwe wielertalent van Nederland bent! Harten voor Sport Wilhelminapark 

Bike Repair Café 13-6-2015 13-6-2015 
Neem je fiets mee en kom gezellig sleutelen bij het 
Bike Repair Café! Harten voor Sport DOENJA 

Klaas Jan van der Weij - "Ga 
toch fietsen, man" 13-6-2015 13-6-2015 

Topfotograaf Klaas Jan van der Weij vertelt over 
fotograferen in de Tour de France. Theater Vleuterweide Theater Vleuterweide  

Utrechts Wielerweekend 
2015 13-6-2015 14-6-2015 

Een wielerweekend waarin op beide dagen een 
"Ronde van de Maliebaan" gereden zal worden. 

Stichting Ronde van de 
Maliebaan   

Maliebaan, 
Wilhelminapark 
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Griftpark kleurt geel 14-6-2015 14-6-2015   

Kinderboerderij en 
speeltuin Griftstede, 
Harten voor Sport Griftpark 

Grand Départ 
stadswandeling 14-6-2015 14-6-2015 

Om in Toursferen te komen organiseert Utrecht 
Verrast voor kleine groepen Grand Départ 
stadswandelingen langs het parcours. Utrecht Verrast   

GroenmoetjeDoen!-dag 14-6-2015 14-6-2015 
Maak je eigen 'Tour de France' tijdens de 
GroenmoetjeDoen!-dag Groen moet je Doen!   

Fietstocht in de wijk 14-6-2015 14-6-2015 Fiets ook mee met fietstochten bij jou in de wijk! De Wilg De Wilg 

Bike Repair Café 14-6-2015 14-6-2015 
Neem je fiets mee en kom gezellig sleutelen bij het 
Bike Repair Café! Harten voor Sport Griftpark 

Toer de Dom 14-6-2015 14-6-2015 
Stap op de fiets en rijd prachtige routes door het 
Groene Hart. Velotours   

Windows of Fame 15-6-2015 5-7-2015 Utrechtse Nobelstraat wordt openbare kunstroute. 

HKU en 
ondernemersvereniging 
Nobelstraat Nobelstraat 

De Heilige Trui 16-6-2015 28-7-2015 
In het kader van Le Grand Départ presenteert 
Museum Catharijneconvent DE HEILIGE TRUI 

Museum 
Catherijneconvent 

Museum 
Catharijneconvent 

Tour d'Hoogstraat 17-6-2015 18-6-2015 
Revalidatiecentrum de Hoogstraat staat twee dagen 
lang in het teken van fietsen! De Hoogstraat 

Revalidatiecentrum de 
Hoogstraat 

Optreden na fietscongres 18-6-2015 18-6-2015 
Na het nationaal fietscongres zal het orchestre 
bicyclette te zien zijn op het jaarbeursplein Orchestre Bicyclette Jaarbeursplein 

Nationaal fietscongres 2015 
‚ OV & efficiënnter met de 
fiets 18-6-2015 18-6-2015 

Plannen met de Franse slag. Openbaar vervoer 
efficiënter maken met de fiets Nationaal Fietscongres Jaarbeurs 

Het Groene Peloton 18-6-2015 18-6-2015   

Gemeente Utrecht, EBU, 
UtrechtInc, Zienergy en 
UMN Postkantoor 

Holland Opera: The Day 
After 18-6-2015 11-7-2015 

Een opera spektakel met topzangers op het grootste 
fort van Nederland! Holland Opera Fort Rijnauwen 

Culturele Zondag The Battle 19-6-2015 21-6-2015 
Culturele Zondag The Battle tovert de Utrechtse 
binnenstad om tot strijdtoneel SCU 

Vredenburgplein, 
TivoliVredenburg, 
Neude, Postkantoor 
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Groot Utrechts 
Kerkendictee: Taal een hele 
toer 19-6-2015 19-6-2015 

Het Groot Utrechts Kerkdictee, de leukste 
taalwedstrijd met woorden uit kerk en bijbel. Schrijf 
je snel in er zijn nog slechts 50 plaatsen 
beschikbaar! Domkerk Domkerk 

De Fietsrepubliek: Tour de 
Force in de Domstad 19-6-2015 19-6-2015 

Hoe ervaren wij onze fietstocht?‚ ervaringen uit 
diverse wereldsteden en ervaringen in de stad 
Utrecht  AORTA   

Tour van de Ziel 19-6-2015 20-6-2015 Een Ronde door de Utrechtse Kerken 
De Utrechtse Kerken, 
Kerkennacht Utrecht Domkerk 

Een Tour door Utrecht over 
het tijdritparcours 20-6-2015 20-6-2015 

Tour door Utrecht organiseert zaterdag 20 juni een 
gratis fietstocht over de route van de eerste Tour-
etappe. Tour door Utrecht   

Signeersessie Mart Smeets 
en Arthur van den Boogaard  20-6-2015 20-6-2015   Bijenkorf Utrecht de Bijenkorf Utrecht 

Fietszegen Domplein 20-6-2015 20-6-2015 
Op weg naar Le Grand Départ houdt Kerkennacht 
Utrecht een fietszegen. Iedereen welkom. Kerkennacht Utrecht Domplein 

Jan Janssen Classic 20-6-2015 20-6-2015 

De Toerclub Wageningen ‚ laat elk jaar fietsers en 
mountainbikers een dag kennismaken met heel veel 
steile klimmetjes . Toerclub Wageningen 

Sports Centre de 
Bongerd 

La Bataille 20-6-2015 20-6-2015 
Een uniek spinning event in De Domkerk, op live 
uitvoering van orgelwerken 

Domkerk en Cycle 
Training Centre Domkerk 

Night of Light "La Paix" 20-6-2015 20-6-2015 
Op de 20 juni is in de Domkerk 's avonds van 20.30 
tot 23.30 de Night of Light met als titel "La Paix" Domkerk Domkerk 

Tijdrit Nymphaea 20-6-2015 20-6-2015 

Cycle Team Nymphaea organiseert in 
samenwerking met rennersclub De Eendracht op 20 
juni 2015 voor de derde keer de tijdrit Nymphaea in 
de gemeente Stichtse Vecht Cycle Team Nymphaea Gunterstein Manage 

Tour de Slok: Le Utreg-quiz 20-6-2015 20-6-2015 Vrolijke quiz rond feiten over de Tour in Utrecht. Cafe Willem Slok Café Willem Slok 

Tour de Slok: Jeu de Boules 20-6-2015 21-6-2015 
Ga de strijd aan en speel een spannend spel Jeu de 
Boules! Café Willem Slok Café Willem Slok 

Filosofietsje op het 
Schimmelpleinfestival 21-6-2015 21-6-2015 

Filosofietsje 'de filosofische reistafel'staat in het 
teken van de Grand Départ en zet jouw denken aan 
het sporten op het Schimmelpleinfestival Schimmelpleinfestival Schimmelplein 

Tour de Delta 21-6-2015 21-6-2015 Met je familie of vrienden finishen op Neeltje Jans! Beleef de Deltaroute   
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Racerunner battle 21-6-2015 21-6-2015 

De meest bijzondere renners van Nederland gaan 
21 juni een Battle aan op atletiekbaan 
Maarschalkerweerd. 

Stichting Zorg en 
Participatie en Stichting 
Com in Beeld 

Atletiekbaan 
Maarschalkerweerd 

Art Bike Parade  21-6-2015 21-6-2015 Art Bike Parade - een versierde fiets optocht  Schimmelpleinfestival Schimmelplein 

FietsLAB - Fietsen aan de 
top 21-6-2015 21-6-2015 

Spring zelf op de fiets en ontdek wat fietsen voor jou 
en onze maatschappij betekent Universiteitsmuseum Universiteitsmuseum 

Concert Kamerkoor 4x4 21-6-2015 21-6-2015 
Kamerkoor 4bij4 brengt zingend een ode aan 
Utrecht, België en Frankrijk. Kamerkoor 4bij4 Lutherse Kerk 

Opening Skate en Bikepark 
Ruigenhoek 21-6-2015 21-6-2015 

Feestelijke (her)opening skate en bikepark 
Ruigenhoek  

Gemeente Utrecht en WV 
Het Stadion 

Skate en Bikepark 
Ruigenhoek 

Minicolleges Literatuur & 'Le 
Tour' 21-6-2015 21-6-2015 Mini-colleges over de grootste wielerverhalen Het literatuurhuis Het Literatuurhuis 

Diep Gaan - Talkshow 'De 
strijd met jezelf' 21-6-2015 21-6-2015 LUCY presenteert: Diep Gaan LUCY Galerie Sanaa 

The Battle - Spinning Event 21-6-2015 21-6-2015 

Utrecht verandert op zaterdag 20 en zondag 21 juni 
tijdens The Battle in een groot strijdtoneel waarin de 
krachten worden gebundeld. SCU Vredenburgplein 

Painting the Town 21-6-2015 5-7-2015 
Studenten van Nimeto Utrecht voorzien drie gevels 
van prachtige muurschilderingen Nimeto   

The Battle: NK Slowbiking 
Finale 21-6-2015 21-6-2015 

The Battle: NK Slowbiking, ben jij de beste en 
langzaamste fietser? SCU   

Tour de Franz 21-6-2015 21-6-2015 
Tour de Franz: een installatie van een 
concertvleugel met spinfiets en animatie Liszt Concours Winkel van Sinkel 

De Steegzangers: Zingende 
ode aan de Grand Départ 23-6-2015 23-6-2015 Een gezongen ode aan de Grand Départ De Steegzangers Domkerk, Domplein 

Le  Tour de Kids 24-6-2015 24-6-2015 

Op 24 juni kunnen kinderen van basisscholen 
meedoen aan een leuk sportevenement; ‚ 'Le Tour 
de Kids' georganiseerd door Medicort.  Medicort   

Tour de France Musical 24-6-2015 24-6-2015 

In de Domkerk in Utrecht speelt op 24 juni de 
gerenommeerde Franse organist Michel Bouvard 
een 'Tour de France musicale'. Voor de Wind Domkerk 

Lotgevallen van een 
fietsenmaker 24-6-2015 5-7-2015 

Theatervoorstelling in UCK Theater Domplein over 
de avonturen van een fietsenmaker in zijn kleine 
werkplaats 

UCK Theater, Willem 
Westerman UCK Theater 
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Internationaal Kamermuziek 
Festival Utrecht 24-6-2015 28-6-2015 

Met speciale fietsconcerten door Janine Jansen en 
haar muziekvrienden. 

Internationaal 
Kamermuziekfestival 
Utrecht TivoliVredenburg 

Het eerste Utrechtse 
wielercafé 25-6-2015 25-6-2015 

Op donderdagavond 25 juni presenteert Martin Rus 
van de Service Boekhandel Zeist het eerste 
Utrechtse wielercafé Service Boekhandel Zeist East Coast Wielercafé 

International Tour Film 
Festival Utrecht 25-6-2015 2-7-2015 

Een week lang fietsfilms en docu's in het Louis 
Hartlooper Complex. Louis Hartlooper Complex   

Louis Hartlooper 
Complex 

Filosofietsje staat op het 
International Tour Film 
Festival Utrecht! 26-6-2015 28-6-2015 

Filosofietsje 'de filosofische reistafel'staat in het 
teken van de Grand Départ en zet jouw denken aan 
het sporten op het International Tour Film Festival 
Utrecht 

Utrechts 
Stadsdichtersgilde 

Louis Hartlooper 
Complex 

Lezing Frank Heinen 26-6-2015 26-6-2015 
Hebben wielrenners na hun fietscarriere nog kans 
op een 'normaal' leven? Utrechts Archief Utrechts Archief 

Museum Speelklok gaat 
naar buiten met straatorgels 26-6-2015 5-7-2015 

Museum Speelklok  gaat de straat op met 
verschillende straatorgels, onder andere tijdens La 
Caravane d'Utrecht Museum Speelklok Museum Speelklok 

Utrecht Skate Parade 26-6-2015 26-6-2015 
Skate mee met de meeste swingende parade van 
Utrecht! Utrecht Skate Parade   

Cycling Utrecht 27-6-2015 5-7-2015   Utrecht fietst! 
Stadskantoor, Louis 
Hartlooper Complex 

Bikes&beers 27-6-2015 27-6-2015 

Zaterdag 27 juni, een week voor 'Le Grand Départ', 
wat kunnen je nog doen om jouw 'Tour-vibes' te 
prikkelen?  

Strum Bikes en HUNTED 
Streetwear HUNTED 

Tour de Franz 27-6-2015 27-6-2015 
Tour de Franz: een installatie van een 
concertvleugel met spinfiets en animatie Liszt Concours Botanische Tuinen 

Fietstocht in de wijk 27-6-2015 27-6-2015 Fiets ook mee met fietstochten bij jou in de wijk! Harten voor Sport 
Speeltuin de 
Gagelsteede 

Fietstocht door kerkenstad 
Utrecht 27-6-2015 27-6-2015 

Al fietsend verken je het parcours van de Tour aan 
de hand van een tocht die het begin van de eerste 
etappe volgt RK St. Gertrudiskerk 

Rooms Katholieke St. 
Gertrudiskerk 

Wandeltocht door 
kerkenstad Utrecht 27-6-2015 27-6-2015 

Al wandelend kun je alvast het parcours van de 
Tour verkennen aan de hand van de route die de 
proloog volgt! Rehoboth kerk Rehoboth kerk 

Hótel Héroique 27-6-2015 5-7-2015 Wees een gast in het Hótel Héroique Jeroen Wielaert Postkantoor 
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Diep gaan - Tijdrit 27-6-2015 27-6-2015 LUCY presenteert: Diep Gaan LUCY Botanische Tuinen 

Brabants Wielercafé on Tour 27-6-2015 27-6-2015 
Het is Koers! en het Brabants Wielercafé gaan 
samenwerken voor het Grand Départ in Utrecht. 

Het is Koers! - Brabants 
Wielercafé Postkantoor 

Open Tuinendag Utrecht 27-6-2015 27-6-2015 

Zo'n veertig particuliere tuinen en pandhoven in de 
Utrechtse binnenstad openen eenmalig hun poorten 
voor het publiek. Open Tuinendag Utrecht   

Festival de Beschaving 27-6-2015 27-6-2015 

Met het thema Le Grand Day of Art geeft festival 
deBeschaving dit jaar een creatieve draai aan Le 
Grand Départ Festival de Beschaving Botanische Tuinen 

Tour de Slok: Muziekquiz 27-6-2015 27-6-2015 

Test je muzikale- en Tour de France kennis in een 
quiz met verschillende Tour-gerelateerde 
onderwerpen. Café Willem Slok Café Willem Slok 

Tour de Puntenburg 28-6-2015 28-6-2015 

Op 5 juli raast de Tour op nog geen 100 meter langs 
het schoolgebouw van de openbare Dalton-
basisschool de Puntenburg. ODBS De Puntenburg ODBS De Puntenburg 

Kermis Velodroom 28-6-2015 4-7-2015 

Van 28 juni tot 4 juli vindt in het monumentale 
voormalige postkantoor aan de Neude in Utrecht het 
wielerfestival Kermis Velodroom plaats Shivers  Neude 

Tour de FRANZ 28-6-2015 28-6-2015 
Tour de Franz: een installatie van een 
concertvleugel met spinfiets en animatie Liszt Concours TivoliVredenburg 

Officiële Toerversie Utrecht 28-6-2015 28-6-2015 
Rijd de officiële toertocht van het Grand Départ 
Utrecht! 

Stichting 
Toerfietsevenementen 
Utrecht Jaarbeurs 

Utrecht - Parijs - Utrecht  28-6-2015 1-7-2015 

Fietsclub Ledig Erf organiseert in de laatste dagen 
voor de Tourstart een monstertocht: Utrecht-Parijs-
Utrecht! Fietsclub Ledig Erf   

Demarrage  29-6-2015 2-8-2015 

In het kader van Le Grand Départ van de Tour de 
France vindt van 27 juni t/m 2 augustus 2015 de 
tentoonstelling DEMARRAGE plaats Kunstliefde Kunstliefde 

Mont Catherine 29-6-2015 5-7-2015 
Hoog Catherijne wordt speciaal voor de Tour 
omgetoverd tot een echt Frans bergdorp.  Hoog Catharijne Hoog Catherijne  

Can Can Dinnershow 29-6-2015 29-6-2015 

Eten en drinken, dans, zang en live muziek komen 
samen in een Franse Dinnershow genaamd ‚'Can 
can'.  Winkel van Sinkel Winkel van Sinkel 
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De Muur On Tour  29-6-2015 29-6-2015 
De Muur On Tour is een wielertheatershow in 
multidisciplinaire setting 

De Muur en 
Soulmetropool TivoliVredenburg 

Van troubadours, trouvéres 
en minnezangers 29-6-2015 30-6-2015 

In twee avonden ben je te gast bij een jaarfeest van 
middeleeuwse speellieden. Rota Fortunas Domkerk 

Een avond met Mart Smeets 30-6-2015 30-6-2015 

Live talkshow door Mart Smeets, met Bert 
Wagendorp, Edwin Winkels, Thijs Zonneveld en 
Rob Harmeling, vanuit het Spoorwegmuseum 
Utrecht! 

Spoorwegmuseum en 
VARA gids Spoorwegmuseum 

Themamiddag wielrennen: 
The Female Gaze 30-6-2015 30-6-2015 The Female Gaze: lezing, debat én fashionshow 

HKU en Universiteit 
Utrecht Academietheater 

Stork Bike Art Expositie 1-7-2015 4-7-2015 
Speciale tentoonstelling in de gratis toegankelijke 
Avant Tour expositiehal Stork Jaarbeurs 

Prominententijdrit 1-7-2015 1-7-2015 Tijdritcompetitie met prominenten Hoog Catharijne Hoog Catherijne  

Officiële opening van Mont 
Catherine door de 
burgemeester.  1-7-2015 1-7-2015 

Officiële opening van Mont Catherine door de 
burgemeester. Hoog Catharijne Hoog Catharijne 

Le Tour d'Amour  1-7-2015 1-7-2015 

Een fietstocht van Utrecht naar Eindhoven 
georganiseerd door het online platform: 
Ik?Mantelzorger Ik? Mantelzorger Domplein 

Virtuele fietscompetitie op 
Mont Catherine 1-7-2015 5-7-2015 

Tijdens dit event kun je zelf deelnemen aan een 
fantastische virtuele fietscompetitie waarbij je de 
tijdrit van 13,7 km kunt rijden! Hoog Catharijne Hoog Catharijne 

Avant Tour 1-7-2015 4-7-2015 Ontdek Frankrijk en de karavaan van de Tour Gemeente Utrecht Jaarbeurs 

Fiets en Frans!  1-7-2015 1-7-2015 

In de week van 1- 5 juli organiseert Professor Loep: 
Fiets & Frans. Een activiteitenprogramma rondom 
het Grand Départ op het Bankaplein in Utrecht. Professor Loep Speeltuin Bankaplein 

Prof voor een dag 1-7-2015 1-7-2015 
Mee fietsen met de wielerprofs? Via Prof voor een 
dag maakt SKODA dit mogelijk. SKODA Galgenwaard 

De Fietsrepubliek: Tour & 
Architectuur  1-7-2015 3-7-2015 Op de fiets door architectonisch Utrecht AORTA   

Tour de Slok: Tourquiz 1-7-2015 1-7-2015 
Tourquiz test de deelnemers op hun kennis over de 
Tour de France.  Café Willem Slok Café Willem Slok 

Science & Cycling 
Conference 2015 1-7-2015 2-7-2015 

Een internationale conferentie in combinatie met de 
start van de Tour de France.  49x14 events 

Educatorium Utrecht 
University 
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Tour de Danse with Dennis 
Kruissen 2-7-2015 3-7-2015 

Dennis Kruissen opent met zijn melodieuze 
deephouse de Tour de Danse in Club Poema. Club Poema Club Poema 

Publicvenue 
Tolsteegbarriére 2-7-2015 5-7-2015   

BPU en horeca 
Tolsteegbarriére Tolsteegbarriére 

Publicvenue Korte 
Minrebroederstraat 2-7-2015 5-7-2015   

BPU en horeca Korte 
Minrebroederstraat 

Korte 
Minrebroederstraat 

Opening Muurschildering 
Tour des Arts 2-7-2015 2-7-2015 

Iconen openen muurschildering langs de Utrechtse 
route van de Tour de France Tour des Arts Thomas a Kempisweg 

Grebbeberg Masters  2-7-2015 2-7-2015 Grebbeberg Masters 2015 krijgt Grande Arrivée Koninklijke Landmacht Spoorwegmuseum 

Orchestre Bicyclette  2-7-2015 2-7-2015 

Orchestre Bicyclette wordt een 100-koppig fietsend 
orkest dat een belangrijke rol zal spelen in het 
culturele programma voor de Grand Depart Orchestre Bicyclette Nachtegaalstraat 

Fiets en Frans! 2-7-2015 2-7-2015 

In de week van 1- 5 juli organiseert Professor Loep: 
Fiets & Frans. Een activiteitenprogramma rondom 
het Grand Départ op het Bankaplein in Utrecht. Professor Loep Speeltuin Bankaplein 

Ronde Van12 Provinciën 2-7-2015 4-7-2015 
Nederlands kleinste ‚'De Ronde Van12'‚ontmoet 
werelds grootste 'Le Tour De France'. 

Duursportclub de Ronde 
van 12   

Ploegenpresentatie 2-7-2015 2-7-2015 
Leer de ploegen en de renners kennen tijdens de 
ploegenpresentatie Le Tour Utrecht Park Lepelenburg 

Concert Domcantorij 2-7-2015 2-7-2015 
Concert Domcantorij; werken uit bouwstijlperiode 
Domkerk. Domcantorij Domkerk 

PELOTON 2-7-2015 5-7-2015 De Tour de France in 30 minuten. Rosa Ensemble Mirliton Theater Utrecht 

Beiaardconcert met Fiets en 
Frans thema 3-7-2015 3-7-2015 Beiaardconcert met Fiets & Frans thema  

Domkerk en 
stadsbeiaardier Malgosia 
Fiebig Domtoren 

A view from a roadside 3-7-2015 5-7-2015 
Foto expositie aan het Domplein tijdens de Grand 
Départ Instituto Cervantes Instituto Cervantes 

Publicvenue Wilhelminapark 3-7-2015 5-7-2015   
BPU en horeca 
Wilhelminapark Wilhelminapark 

Publicvenue Lucasbolwerk 
en Zocherpark 3-7-2015 5-7-2015   

BPU en horeca 
Lucasbolwerk 

Zocherpark, 
Lucasbolwerk 

Laatste Café du Tour 3-7-2015 3-7-2015 
De dag voor de 'Grand Départ‚ organiseert 
TOURlab Utrecht alweer het laatste ‚ Café du Tour. TOURlab Utrecht Beatrix Theater  
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Kindertijdrit Wielingenplein 3-7-2015 3-7-2015 Een leuk klein initiatief voor de kleine mensen! Wielingenpleincommitee Wielingenplein 

Orchestre Bicyclette  3-7-2015 3-7-2015 

Orchestre Bicyclette wordt een 100-koppig fietsend 
orkest dat een belangrijke rol zal spelen in het 
culturele programma voor de Grand Depart Orchestre Bicyclette   

Fiets en Frans! 3-7-2015 3-7-2015 

In de week van 1- 5 juli organiseert Professor Loep: 
Fiets & Frans. Een activiteitenprogramma rondom 
het Grand Départ op het Bankaplein in Utrecht. Professor Loep Speeltuin Bankaplein 

Tournée de la Musique 3-7-2015 5-7-2015 
Tournee de la Musique: muziekpareltjes op drie 
pleinen  

TivoliVredenburg, EKKO, 
Raza, horeca-
ondernemers Neude, 
Janskerkhof en Domplein 
en Utrecht 2015  

Domplein, Neude, 
Janskerkhof 

Sport en Cultuur samen in 
de wijk 3-7-2015 3-7-2015 Samen sterker - De kracht van verbinding LKCA en NISB Nieuw-Welgelegen 

Muziek en 
avondrondleidingen in 
Domkerk 3-7-2015 3-7-2015 Muziek en avondrondleidingen in Domkerk Domkerk Domkerk 

Kraftwerk 3-7-2015 3-7-2015 
Duitse electropioneers spelen album 'Tour de 
France' in TivoliVredenburg TivoliVredenburg TivoliVredenburg 

La Caravane d'Utrecht 3-7-2015 3-7-2015 De feestelijke variant op de Caravane Publicitaire! 

Utrecht 2015, diverse 
wijkverenigingen en 
amateurkunstverenigingen   

Beiaardconcert met Fiets en 
Frans thema 4-7-2015 4-7-2015 Beiaardconcert met Fiets en Frans thema 

Domkerk en 
stadsbeiaardier Malgosia 
Fiebig Domtoren 

Sportieve Vredesslinger 4-7-2015 5-7-2015 
Bijna 1000 kinderen uit Zuid West schilderen Tour 
de France Vaandels Confetti dell'Arte Utrecht Zuid West 

Cereol Cinema Fietsbios: 
Les Triplettes de Belleville 4-7-2015 4-7-2015   Cereolfabriek Cereolfabriek 

Pathé Sport: Tour de France 
2015 live  4-7-2015 5-7-2015 

Kom naar Pathé Rembrandt Utrecht om de start van 
de grootste jaarlijkse wielertour levensgroot te 
bekijken op het grote witte doek! Pathé Rembrandt Utrecht 

Pathé Rembrandt 
Utrecht 
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Publicvenue WKC 
Vleuterweide 4-7-2015 26-7-2015   

BPU en winkelcentrum 
Vleuterweide WKC Vleuterweide 

Publicvenue Utrecht Science 
Park 4-7-2015 4-7-2015   

BPU en Utrecht Science 
Park Utrecht Science Park 

Publicvenue De Mart 4-7-2015 4-7-2015   
BPU en ROC Midden 
Nederland ROC Vondellaan 

Publicvenue Rijnsweerd 
Boylelaan 4-7-2015 4-7-2015   

BPU en ondernemers 
Rijnsweerd Boylelaan 

Publicvenue Mariaplaats 4-7-2015 5-7-2015   
BPU en horeca 
Mariaplaats Mariaplaats 

Publicvenue 
Hogelandsepark en Karel 
Doormanlaan 4-7-2015 5-7-2015 

Op 4 & 5 juli is het twee dagen feest in het 
Hogelandsepark! 

BPU en horeca 
Hooglandse park 

Hogelandsepark, Karel 
Doormanlaan 

Publicvenue Burgemeester 
Reigerstraat en 
Nachtegaalstraat 4-7-2015 4-7-2015   

BPU en 
ondernemersvereniging 
Maliekwartier 

Nachtegaalstraat, 
Burgemeester 
Reigerstraat 

Publicvenue Galgenwaard 4-7-2015 4-7-2015   
BPU, FC Utrecht en 
Horeca Galgenwaard Galgenwaard 

Publicvenue Griftpark 4-7-2015 5-7-2015   BPU en Horeca Griftpark Griftpark 

Zuilens Festival 2015 4-7-2015 5-7-2015 
Twee dagen lang muziek in het Julianapark voor 
jong en oud Zuilens Festival Julianapark 

MUZIEK EN 
AVONDRONDLEIDINGEN 
IN DOMKERK 4-7-2015 4-7-2015 

Aan de vooravond van de start van de Tour de 
France biedt de prachtige middeleeuwse Domkerk u 
een mooi programma van muziek en korte 
rondleidingen Domkerk Domkerk 

Orchestre Bicyclette  4-7-2015 4-7-2015 

Orchestre Bicyclette wordt een 100-koppig fietsend 
orkest dat een belangrijke rol zal spelen in het 
culturele programma voor de Grand Depart Orchestre Bicyclette Maliebaan 

Oecumenische Openlucht 
Viering  4-7-2015 4-7-2015 Deel samen het geloof in Christus. De Utrechtse Kerken  Nicolaaskerkhof 

Molen de Ster zwaait Simon 
Groen uit 4-7-2015 4-7-2015 

Kom Simon op zijn Hoge Bi uitzwaaien vanaf het 
erf! Molen de Ster Molen de Ster 

Kraftwerk  4-7-2015 4-7-2015 
Duitse electropioneers spelen album 'Tour de 
France' in TivoliVredenburg TivoliVredenburg TivoliVredenburg 
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Drijvend Gedicht 4-7-2015 4-7-2015 
Een drijvende dichtregel in het Merwedekanaal om 
de ridders van het stalen ros aan te moedigen 

Utrechts 
Stadsdichtersgilde   

Frankijk aan de Singel 4-7-2015 4-7-2015 

Op zoek naar een mooi plekje vlakbij de route? 
Strijk dan neer bij Park Lepelenburg dat omgetoverd 
wordt tot knus Frans dorpsplein! 

MBO Utrecht en het 
Literatuurhuis Utrecht Zocherpark 

Le jardin des paresseux 4-7-2015 4-7-2015 
Het oudste fietspad van Nederland is op 4 juli d√® 
plek om even op adem te komen. ZIMIHC Maliebaan 

dB's Tourflits 5-7-2015 5-7-2015 Flits! en weg zijn de renners weer. dB's dB's  

Tour de Neude 5-7-2015 5-7-2015 

Een muzikaal programma op de Neude waar je 
onder het genot van een hapje en drankje kunt 
genieten van de muziek.  

Horeca-ondernemers 
Neude Neude 

Kunst op het Westplein 5-7-2015 5-7-2015 
Kunst op het Westplein: schrijfworkshop en 
voordrachten in poëzie, een koor en muziek!  Stichting Maanzaad  Paviljoen pOp 

Waterfietsenrace aan het 
Muntplein 5-7-2015 5-7-2015 

5 juli: Waterfietsenrace aan het Muntplein van 13.00 
- 16.00 uur Buurtvereniging West Muntplein 

'Missie: Alien wil fietsen' 5-7-2015 5-7-2015 

Kinderen (6+) en ouders krijgen twee uur de tijd om 
samen aan de alien uit te leggen wat het idee van 
een fiets is, in paviljoen pOp op 5 juli van 12.00 - 
14.15 uur. Paviljoen pOp Paviljoen pOp 

Sous Le Ciel d'Utrecht 5-7-2015 5-7-2015 

Stadsbeiaardier van Utrecht Malgosia Fiebig samen 
met zanger Gildas Delaporte brengen Franse 
chansons vanuit de Domtoren 

Utrechtse Klokkenspel 
Vereniging en Domtoren Domtoren 

Filosofietsje op het Leidsche 
Rijn Festival 5-7-2015 5-7-2015 

Filosofietsje 'de filosofische reistafel'staat in het 
teken van de Grand Départ en zet jouw denken aan 
het sporten op het Leidsche Rijn Festival.  

Utrechts 
Stadsdichtersgilde Amaliapark 

Fiets en Frans! 5-7-2015 5-7-2015 

In de week van 1- 5 juli organiseert Professor Loep: 
Fiets & Frans. Een activiteitenprogramma rondom 
het Grand Départ op het Bankaplein in Utrecht. Professor Loep Speeltuin Bankaplein 

Chanson Départ 5-7-2015 5-7-2015 
Zing samen met vele anderen het Chanson Départ 
voor de ridders van het stalen ros! 

Utrechtse Kooren en Le 
Tour Utrecht   

Re-cycle event in de 
Werkspoorkathedraal 5-7-2015 5-7-2015 

Re-Cycle is een combinatie van alles wat te maken 
heeft met fietsen en wielrennen gecombineerd met 
duurzaamheid en de circulaire economie. Cycle Camping Cartesius Werkspoorkathedraal 
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Fietsfeest bij Molen de Ster 5-7-2015 5-7-2015 

Op 5 juli staat heel Lombok in teken van de start 
van de Tour de France. Molen de Ster doet hier 
natuurlijk volop aan mee! Molen de Ster Molen de Ster 

Het Gezondste Festival 5-7-2015 5-7-2015 Het Gezondste Festival  Rotslab Rotslab 
Le Tour D'Ouest 5-7-2015 5-7-2015 Het wijkfeest van West Stichting Maanzaad Westplein 

Leidsche Rijn Festival - Op 
volle touren! 5-7-2015 5-7-2015 

Op 5 juli vindt de zestiende editie van het Leidsche 
Rijn Festival plaats. Een sprankelend cultuurfestival 
voor kinderen vanaf 2 jaar.  Leidsche Rijn Festival Amaliapark 

#Weownyellow Festival 12-7-2015 12-7-2015 

Stap met andere dames op de fiets om een mooi 
parcours af te leggen. Vier na het finishen een feest 
met eten & drinken en workshops! #We Own Yellow Ford Vechten 

Drive-in Le Tour: LIVE: 
ETAPPE 20 25-7-2015 25-7-2015 

Volg de mooiste en meest Oranje getinte etappe 
van de Tour op groot scherm tijdens Drive-in Le 
Tour! CycleWorks CycleWorks 

 

 

 

 

 

 

  




