
 

 

VRAGEN BEREIKBAARHEID LA VUELTA HOLANDA 
In augustus 2022 komt de wielertop naar Nederland. Voor de derde keer start de Ronde van Spanje in het 
“buitenland”. Met drie schitterende etappes worden maar liefst 34 Nederlandse parcoursgemeenten 
aangedaan. Dit belooft een groot feest te worden. Het is een evenement in de openbare ruimte. Dit betekent 
dat er ook wegen afgesloten zullen worden. Dit wordt uiteraard tijdig gecommuniceerd door de betreffende 
parcoursgemeenten. Kijk voor meer informatie over het evenement en de etappes op: 
www.lavueltaholanda.com.  
 

Algemeen 
• Wat kan ernaast, grenzend, achter of boven het parcours?  

Veiligheid van de renners en bezoekers gaat boven alles. Daarom mag er niets boven het parcours, 
niks over het parcours en er mag niks tegen het parcours worden aangebouwd. Er moet aan beide 
kanten een vrije publieksstroom blijven en auto’s mogen niet parkeren langs het parcours. 

• Mogen initiatiefnemers zelf alles naast het parcours rood maken (bloemen, doeken, etc)? 
Uiteraard mag dit zolang dit geen hinder oplevert in de publieksstromen. La Vuelta Holanda  
heeft de ambities om de provincies rood te kleuren. Leuk als jullie meedoen! 

• Hoe snel na het langskomen van het peloton is het parcours weer beschikbaar?  
Ongeveer een uur ná het langskomen van het peloton wordt de weg weer vrijgegeven. Uiteraard is 
het parcours ook voor de komst van de renners afgesloten. Gemiddeld is de gehele afsluitingsduur 2,5 
tot 3 uur, afhankelijk van het verloop van de koers kan dit langer zijn.   

• Waar zijn er afzettingen en afsluitingen? 
Langs de gehele route zijn afzettingen en afsluitingen. Het parcours wordt in zijn geheel verkeersvrij 
gemaakt. Tijdens de passage van het peloton zijn er geen oversteek mogelijkheden. De eerste en 
laatste kilometers van de etappe worden volledig ingehekt. Tijdens La Vuelta Holanda is er ook een 
digitale kaart, waar veel handige informatie op te vinden is. 

• Waar zijn er autovrije gebieden en waar autoluw en wat betekent dit voor bewoners en bedrijven? 
Rond het start- en finishgebied kan niet gereden worden. Uiteraard is het hele parcours ook autovrij, 
daaromheen is het autovrij/autoluw. 

• Hoe wordt er gehandhaafd als auto’s niet weg zijn bijvoorbeeld langs het parcours?  
Dit ligt bij de desbetreffende parcoursgemeente, auto’s moeten worden weggehaald en het gehele 
parcours is verkeers- en parkeervrij.  

• Welke openbare gebouwen zijn niet bereikbaar op zondag en mogelijk eerder?  
Alles blijft te voet en per fiets bereikbaar. 

• Extra inzet OV? Welke afspraken heeft LVH met NS en bussen?  
Er zijn afspraken gemaakt met het OV maar die geven aan dat er geen extra inzet nodig is. Er zijn ook 
afspraken gemaakt met de bus vervoerders, deze staan beschreven in het mobiliteitsplan en zijn 
gemaakt met onze mobiliteitsadviseur.  

• Ik heb een bruiloft geboekt staan en maak mij zorgen over de bereikbaarheid. 
Uiteraard worden er verkeersmaatregelen genomen. Dit zal betekenen dat bepaalde locaties lastiger 
of niet te bereiken zijn. Echter blijft alles lopend of per fiets bereikbaar. Mocht u vragen hebben 
verwijzen wij u naar de website: www.lavueltaholanda.com.  

 
 

Ploegenpresentatie (18 augustus Utrecht): 
• Waar vindt de ploegenpresentatie plaats? 

De ploegenpresentatie zelf vindt plaats in en rondom plein Vredenburg in Utrecht op donderdag 18 
augustus 2022. 

• Hoe laat is de ploegenpresentatie? 
Het is een variërend programma op 18 augustus van circa 16.00 – 23.00 uur. De ploegenpresentatie 
zelf start rond 18.00 uur. 

• Van wanneer tot wanneer zijn de wegen afgesloten?  
De eerste verkeersmaatregelen worden getroffen tussen 16.00 - 20.00 uur, dit gaat dan voornamelijk 
om Wijk C en omgeving.  

 
 



 

 

 
 

Eerste etappe (19 augustus Utrecht): 
• Wat is het programma voor 19 augustus?  

Op vrijdagavond 19 augustus is de tijdrit in Utrecht. Deze start bij de Jaarbeurs en finisht na 23,7 
kilometer op het Jaarbeursplein. De tijdrit gaat door zoveel mogelijk wijken in Utrecht. 

• Hoe ziet het parcours van de eerste etappe eruit?  
De eerste etappe op vrijdag 19 augustus is de ploegentijdrit door Utrecht. De exacte route is te vinden 
op: www.lavueltaholanda.com/route-1-utrecht-utrecht/.  

• Van wanneer tot wanneer zijn de wegen afgesloten?  
Rond 15.00 uur worden al de eerste verkeersmaatregelen getroffen.  

 

 
Tweede etappe (20 augustus 's-Hertogenbosch - Utrecht): 

•     Wat is het programma voor 20 augustus? 
Op zaterdag 20 augustus start de tweede etappe bij de Citadel in 's-Hertogenbosch. De wedstrijd start 
rond 12.30 uur, een uur vooraf start de reclamekaravaan. Er is een geneutraliseerde zone van 8 
kilometer waarna de finish wordt verwacht rond 17.30 uur op het Utrecht Science Park.  

• Hoe zit het parcours van de tweede etappe eruit? 
De tweede etappe start in ’s-Hertogenbosch en finisht in Utrecht. De exacte route is te vinden op: 
www.lavueltaholanda.com/route-2-s-hertogenbosch-utrecht/. 

•     Van wanneer tot wanneer zijn de wegen afgesloten?  
Er kan rekening gehouden worden met een afsluitingsduur van ongeveer 2,5 tot 3 uur.  

•     Waar is de tussensprint?  
Op de landingsbaan bij Park Vliegveld Soesterberg zal de tussensprint worden opgebouwd. 

•     Waar worden de bergpunten verdeeld tijdens de tweede etappe?  
Tijdens de tweede etappe zijn de bergpunten te verdienen op de Amerongse Berg.  

 
 

Derde etappe (21 augustus Breda - Breda):  
•    Wat is het programma voor 21 augustus?  

De wedstrijd start op het Kasteelplein rond 12.30 uur, een uur vooraf start de reclamekaravaan. Er is 
een geneutraliseerde zone van 10 km door Breda en rond 17.30 uur wordt de finish verwacht bij het 
Chasséveld. 

•    Is het Stadserf bereikbaar voor omwonenden en horeca? 
Het Stadserf blijft te voet en per fiets bereikbaar.  

•    Zijn de parkeergarages afgesloten?  
De parkeergarage onder het Stadskantoor is afgesloten. In het mobiliteitsplan is hier rekening mee 
gehouden. Er komen geen extra ingerichte parkeerterreinen omdat we zoveel mogelijk mensen willen 
aansporen om op een “groene” manier: te voet, op de fiets of met het OV te komen. 
 
 

Toerversie La Vuelta Holanda 13 en 14 augustus:  
•    Wie organiseert de Toerversie?  

De organisatie Central Events organiseert de officiële toerversie: www.toerversievuelta.nl. 

•     Hoe ziet het programma van de Toerversie eruit?  
Op zaterdag 13 augustus wordt de Toerversie rondom Breda verreden en op zondag 14 augustus rond 
Utrecht. Er zijn verschillende afstanden: van 35 – 165 km. Alle informatie is te vinden op: 
www.toerversievuelta.nl.  

•    Wie doet de bereikbaarheidscommunicatie?  
Dit ligt in handen van de organisatie: Central Events. Alle parcoursgemeenten worden wel voorzien 
van een gebundeld informatiepakket van de toerversie en het weekend van La Vuelta zelf. 

 
 

 


