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“Nederland laat een
memorabele etappe
achter in het archief
van het wielrennen.”
VOLKSKRANT
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“Ik zat huilend van
geluk voor de tv.”
THIJS ZONNEVELD (JOURNALIST AD)

“Zaterdag 25 juli
2015, de Tour is
dus beslist in
Zeeland!!”
MAARTEN DUCROT (NOS)

Fietsend van Zoutelande naar
Westkapelle zie ik hem staan. Een
eenzame boom strijdend met de
wind. Hij is getekend door de strijd.
Takken gevormd door de wind, uit
het lood geslagen, maar nog altijd
fier overeind.
Zeeland en de elementen, ze
vormen een onlosmakelijk geheel.
De elementen die zo nauw verweven
zijn met ons bestaan in de Delta.
De strijd om droge voeten te
houden, het leven op het snijvlak

van land & zee. Het unieke van
Zeeland wordt nergens zo mooi
zichtbaar als op Neeltje Jans. Op het
snijvlak van land & water, met de
Oosterscheldekering als icoon voor
de strijd tegen het water.

De Tour kreeg haar gedroomde
strijd, Zeeland kreeg de mooie
plaatjes van de Zeeuwse Delta die
de wereld over gingen.

Tourdirecteur Christian Prudhomme
begreep dat onmiddellijk. Hij zei:
‘passie, de plek en het verhaal
bepalen waar de Tour heen gaat’.
Plagend erachteraan: misschien
kun jij zorgen voor wat meer wind
als in 2010… ? Voor ons lag in het
beton: “hier gaan over het tij,
de maan de wind en wij..”. Het
tij mogen we dan nu kunnen
controleren dacht ik, maar de wind:
dat niet! Renners getekend door de
wind zoals die boom langs de weg.
Tja, dat zou prachtig zijn dacht ik,
maar wind is onvoorspelbaar.
Het is die onverwachte bonus,
waar je geen vat op hebt.

Christian Prudhomme stapte
voor me uit zijn rode SKODA en
ik zag hem denken: ‘zou het dan
toch… ‘hier gaan over het tij, de
wind… zij.. !?’. Dankzij de wind en
de unieke ‘finish in zee’ werd de
tweede Touretappe van 2015 een
memorabele etappe. Een heroïsche
rit waar wielergeschiedenis werd
geschreven. Honderdduizenden
mensen aanschouwden de wedstrijd
live langs het parcours. In 190
landen was de etappe te volgen.
Alleen al in Nederland werd de
etappe op haar hoogtepunt (de
finish) door ruim 3 miljoen mensen
bekeken. Daarmee werd het de best
bekeken etappe aller tijden op de
Nederlandse tv.

Lang zag het er naar uit dat die
bonus er niet zou komen, maar
precies twee uur lang waaide en
regende het zondag 5e juli: precies
de twee uur dat de Tour passeerde.
De ‘Dutch mountain’ rees op uit
de zee. De Tour werd beslist op
weg naar Zeeland. Precies bij het
binnenrijden van Zeeland brak de
hemel open. Alsof de weergoden
het Zeeland gunden.

Een paar weken later fiets ik naar
Westkapelle en zie hem weer staan.
De zuidwester deert me nu niet, ik
lach hem toe, hij houdt net zo veel
van Zeeland als ik en vele anderen.
Dank aan alle sponsoren, partners,
medewerkers, enthousiaste
Zeeuwen die mee hebben gewerkt
aan dit succes voor Zeeland. Zonder
hen was deze dag niet mogelijk
geweest.
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DE TOUR DE FRANCE
meer dan een wielerronde...

Fietsgek Nederland!
VOLKSKRANT 6-7

Overal staat het publiek rijen dik.
In Zeeland spookt het, de weg staat
blank, maar het publiek lacht.
TROUW 6-7

De Ronde van Frankrijk, de Tour
de France, is een meerdaagse
wielerwedstrijd die voor het
grootste deel door Frankrijk
voert. Samen met de rondes
van Italië en Spanje is zij één
van de 3 grote “Rondes”.
De Tour de France is ontstaan in
1903. Initieel bedacht voor het
stimuleren van de verkoop van
kranten is de Tour sindsdien
uitgegroeid tot de belangrijkste
en eervolste wielerwedstrijd van
het jaar. Teams sturen hun beste
renners en kopmannen naar de
Tour, velen van hen bereidden zich
het hele jaar voor op deze ene
wedstrijd. Een geslaagd seizoen
valt of staat met Toursucces.
De media en wielerfans zijn hier
massaler dan in welke wedstrijd
ook aanwezig. Met meer dan 100
tv-stations, uitzendingen in 190
landen, 2000 journalisten, 5000
medewerkers en 2500 voertuigen
is de Tour de France het grootste
jaarlijkse sportevenement ter
wereld.

4

De Tour de France duurt in totaal 23
dagen (waarvan 2 rustdagen) en
wordt altijd gehouden in de maand
juli. De laatste decennia is de Tour
de France snel internationaler
geworden. Met name de
Angelsaksische landen, Azië en
Afrika. Ook in haar thuismarkt
West-Europa groeit de importantie
van de Tour. Het exporteren van de
Tour door Grand Departs buiten
Frankrijk te houden draagt hier aan
bij. Buurlanden van Frankrijk als
België, Duitsland, Luxemburg,
Zwisterland, Verenigd Koninkrijk,
Spanje, Monaco en zelfs Ierland
verwelkomden reeds de Tour.
Nederland, het fietsland bij uitstek,
had zelfs de meeste starts: 6 stuks.

De Tour, meer dan een
wielerronde.
Doordat de Tour samenvalt met de
start van de zomer heeft de Tour
de France een speciaal plekje
ingenomen. De Tour is een gevoel
dat samenhangt met de zomer. De
Tour is meer dan die ene dag, het is
een beleving waar mensen deel van

willen uitmaken. Geen enkele
andere wielerronde brengt deze
gekte voort. Spontane initiatieven
van inwoners in de regio’s die
aangedaan worden door de Tour.
Door de generaties heen wordt
het ‘Tourvirus’ doorgegeven. Van
grootouders, naar kinderen, naar
kleinkinderen. Van kranten, naar
radio’s, naar TV’s, naar online
media.
De Tour ontketent overal waar zij
komt een volksfeest zoals we dat
in Nederland kennen van de
Elfstedentocht. Ook van Utrecht
naar Zeeland ontstaat het spontane
volksfeest wat bij dit publieksevenement hoort.
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SAMENVATTING
De Grand Depart van de Tour de France vond op 4 juli plaats in Utrecht met een proloog
door de stad, om daarna van onder de Dom op 5 juli te vertrekken voor een rit door het
typische Hollandse landschap van het Groene Hart om te eindigen op het Nederlandse
icoon “de Oosterscheldekering”.

De Tour zorgde voor iets ‘moois’
extra: een eendrachtige samenwerking van partijen in Zeeland:
bedrijfsleven, maatschappelijke
organisaties en medeoverheden
o.a. door het ‘om-niet’ beschikbaar
stellen van formatie, kennis en netwerken voor de projectorganisatie.
Hierdoor konden de organisatiekosten beperkt worden.
De totale investering voor de
Provincie Zeeland bedroeg
uiteindelijk € 365.000,- (€ 220.000,incidenteel, € 145.000,- uit
budgetten sport & marketing). Een
flink bedrag, maar in vergelijking
tot andere etappesteden of
vergelijkbare grotere evenementen
een gering bedrag voor het houden
van een dergelijk topevenement.
We moeten constateren dat de
impact van de Tour vele malen
groter was in media en veiligheidsopzicht dan vooraf ingeschat. Ook
de keuze van de locatie zorgde voor
specifieke veiligheidsproblemen.
Zeeland heeft ondanks deze
tegenvaller, de regionale overheidsinvesteringen beperkt weten te
houden, iets wat past in deze tijd.
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Wat heeft het opgeleverd?
Kijken we dan naar het effect van
deze investering van € 365.000,dan mogen we wel stellen dat het
zijn geld meer dan waard is geweest
in promotioneel, economisch en
sociaal opzicht.

Waar een kleine provincie groot
in kan zijn.
De Tour in Nederland: zee & land,
molens, dijken en de deltawerken,
een carnavalsoptocht in juli en
de slag om Zeeland! Dat is kort
samengevat de Tour op zondag 5 juli.
Zeeland heeft zichzelf wereldwijd
gepresenteerd (ruim 190 landen,
gemiddeld 19 minuten uitzending live
“around the world”). In belangrijke
toeristische markten als Duitsland,
België, Frankrijk en Engeland zelfs
allemaal meer dan een half uur.
Met deze omvang van de publiciteit
kunnen we stellen dat de Tourfinish
de investering meer dan waard is
geweest. Zeeland was even wereldnieuws en werd dat 3 weken later
weer toen bleek dat Nairo Quintana
de Tour in Zeeland had verloren.
Uit het onderzoek naar de impact
op het merk Zeeland blijkt dat maar

liefst 95% van de bezoekers de Tour
bij Zeeland vindt passen. Uit het
merkonderzoek blijkt dat het beeld
dat bij bezoekers en tv-kijkers van
Zeeland is blijven hangen is:
•	Respondenten vinden dat de Tour
bij Zeeland past, Zeeland is een
echte fietsprovincie met haar
elementen zoals wind en water. De
beelden van land en water worden
prachtig gevonden, de finish en het
Zeeuwse landschap uniek.
•	Men vindt dat de Tour heeft
gezorgd voor goede promotie en
het heeft Zeeland als een echte
vakantiebestemming neergezet.

Doldwaze middag levert Zeeland
direct al miljoenen op.
Naast de media-waarde leverde het
rondreizende circus ook een directe
impuls in de regionale economie
op blijkt uit de resultaten van het
onderzoek, dat werd verricht door
het kenniscentrum Kusttoerisme.
Ploegen, journalisten en fans
streken neer in Zeeland. In totaal
vloeide er op en rond 5 juli al direct
tussen de € 4,38 en € 5,31 miljoen1
terug in de Zeeuwse economie
als gevolg van de bestedingen die
mensen deden. Omgerekend goed

voor zo’n 18 FTE. Afgezet tegen de
totale organisatiekosten van € 1,6
mln2 leverde elke geïnvesteerde
euro er direct 3 op!

Nuchtere Zeeuwen trots op
Tourfinish.
Doel was om voor de Tourfinish
een breed draagvlak te hebben en
Zeeuwen trots te laten zijn op hun
provincie. Uit het onderzoek van
het Kenniscentrum Kusttoerisme
blijkt dat Zeeuwen trots waren dat
hun provincie gastheer was van
deze bijzondere Touretappe. Liefst
85% van de bezoekers volgden het
nieuws met plezier, 95% was trots
op de Touraankomst in Zeeland en

88% vond het een aanwinst voor het
aanbod.

Zeeland bewijst dat het
topevenement aan kan en uniek
decor biedt.
De Tour de France is het grootste
jaarlijkse sportevenement in
de wereld. Met de finish van de
Touretappe op Neeltje Jans haalde de
Provincie Zeeland dus het grootste
evenement uit haar geschiedenis
naar Zeeland. Zeeland heeft, na de
eerder succesvol georganiseerde
Giro-etappe, andermaal aangetoond
in staat te zijn internationale
topevenementen te kunnen hosten
die passen bij haar identiteit.

Bovendien is wederom naar voren
gekomen dat Zeeland een uniek
decor en uitdagende omstandigheden
biedt voor o.a. de wielersport.
In het nationale evenementenbeleid zou dit een belangrijk
argument mogen zijn voor de
toedeling van evenementen en
talentcentra. Als de promotie
van Nederland een belangrijk
aspect is dan biedt Zeeland unieke
‘Nederlandse’ locaties.

‘NUCHTERE ZEEUW’ ERIC HERMANS IN DE TELEGRAAF:

“WAT EEN GEKKENHUIS. VOOR ONS IS FIETSEN HEEL
GEWOON, MAAR TOCH IS HIJ TROTS OP WAT ER GEBEURT
IN ‘ZIJN’ PROVINCIE. VANAF HET THUISFRONT BEGREEP
IK DAT DE BROUWERSDAM PRACHTIG IN BEELD WAS
VOOR MILJOENEN TV-KIJKERS. ‘DAT IS TOCH MOOI!’
HET STUGGE GEZICHT TOONT EEN GLIMLACH.”

1–2

Onderzoek impact Arrivée Zélande – Kenniscentrum Kusttoerisme
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1. INLEIDING
Zondag 5 juli 2015 finishte de tweede etappe van de Tour de France 2015 in
het hart van de Zeeuwse Delta op het voormalig werkeiland Neeltje Jans.
Na jaren van lobbyen, kwam er ineens die kans. Als in een wielerkoers,
waar de aanhouder wint.

1.1 Aanleiding
In 1999 wordt in Provinciale Staten
het eerste ballonnetje opgelaten om
de Tour de France naar Zeeland te
halen ter markering van de opening
van de Westerscheldetunnel in 2003.
De Provincie Zeeland richt daarop
een comité op wat de Tourlobby gaat
behartigen. De contacten met de
tourdirectie worden aangehaald en
Zeeland kandideert zich een aantal
malen voor een etappe.
Als Amsterdam besluit om de Giro
d’Italia naar Nederland te halen
en met de ambities van zowel
Rotterdam als Utrecht om de Grand
Depart van de Tour de France te
organiseren besluit Zeeland mee te
doen. In 2009 laten zowel de Tour
(doortocht) als de Giro (finish) weten
Zeeland in 2010 te zullen aandoen.
Zeeland ademt dat jaar fietsen in het
‘jaar van de fiets’. Wielerliefhebbers
krijgen waar ze op hoopten. De 3e
Giro-rit naar Middelburg wordt
een onvergetelijke en heroïsche
rit. De beelden van de Zeeuwse
Delta verbazen velen in positieve
zin, maar bovenal de renners en
de wind maken er een typisch
Hollands spektakelstuk van. De
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daaropvolgende doortocht van de
Tour de France in juli 2010 trekt
een enorme mensenmassa naar
de route. Het jaar van de fiets
wordt mede hierdoor een succes
met een duurzaam karakter. De
Dikke Banden Races bestaan
nog immer, de fietshelmenactie
kreeg een vervolg op alle Zeeuwse
basisscholen, Zeeland wordt in 2011
zelfs verkozen tot de fietsprovincie
van Nederland.
In 2011 besluit het toen nieuw
aangetreden College van
Gedeputeerde Staten, om de
ingezette lijn voort te zetten. De
kernsporten die onder het eerdere
College waren vastgesteld worden
behouden, er komt een impuls in de
inzet op grootschalige evenementen
als promotiemiddel en de banden
met de Tourorganisatie worden
aangehouden via een nieuwe
klassieker (World Ports Classic).
Als de Tourstart in Utrecht in
2013 bekend wordt is duidelijk dat
Zeeland volop in beeld is bij de
Tourorganisatie. Het Deltalandschap
en de wind vormen een aantrekkelijk
decor voor de Tourorganisatie in
de eerste Tourweek. De contacten

met de tourorganisatie zijn goed.
Zeeland besluit zich te kandideren,
het College van Gedeputeerde
Staten stemt in met de komst van de
Tour naar Zeeland met de restrictie
dat de benodigde financiering voor
de verwerving door derden zal
moeten geschieden.
Diverse (Zeeuwse) bedrijven,
medeoverheden en maat
schappelijke organisaties steunen
daarop het provinciale initiatief.
De totale toezeggingen van het
Zeeuwse bedrijfsleven zijn ruim
voldoende voor het dekken van de
verwervingskosten. Zij steunen het
initiatief vanuit hun binding met
Zeeland en als een grote kans voor
het imago van Zeeland.
Provinciale Staten geven daarop
groen licht voor de garantiestelling
door de Provincie aan de ASO voor
het verwerven van de finish van de
2e etappe van de Tour de France
2015. Op 24 mei 2014 ondertekent
het College van Gedeputeerde
Staten het contract met de ASO en
is de komst van de Tour de France
naar Zeeland formeel bekrachtigd
door beide partijen.

1.2 Missie
In het projectplan is als missie voor
de Tour de France Zeeland 2015
geformuleerd:

HET SUCCESVOL
ORGANISEREN VAN DE
FINISH VAN DE 2E ETAPPE
VAN DE TOUR DE FRANCE
IN ZEELAND OP 5 JULI
2015. EEN EVENEMENT DAT
ZEEUWS BREED GEDRAGEN
WORDT (ZOWEL FINANCIEEL
EN ORGANISATORISCH)
VANUIT EEN GEZAMENLIJK
BELANG EN TROTS OP
ZEELAND.
1.3 Beleidskader
De ontvangst van de Tour de
France in Nederland (met de start
in Utrecht) maakt deel uit van
een breder nationaal plan om in
Nederland meer toonaangevende
internationale sportevenementen
te organiseren en extra aandacht
te schenken aan het realiseren van
maatschappelijk en economische
spin-off rondom evenementen.

Met het naar Nederland halen en
organiseren van toonaangevende
sportevenementen wil ons land
zich nadrukkelijk positioneren als
een sportland, een land waarin
mensen het beste uit zichzelf halen
en mensen gezonder leven en
meer gaan sporten en bewegen.
Grote sportevenementen inspireren
hiertoe, net als activiteiten
die er rondom georganiseerd
worden. Met het organiseren
van sportevenementen worden
ook andere maatschappelijke en
economische doelen bereikt, zoals
het op de kaart zetten van het land,
een stad of regio als handelsnatie,
gastvrije en mooie plek.

strategie is er, evenals onder het
vorige College, op gericht om
sport te benutten als middel voor
regiobranding en economische
ontwikkeling op het snijvlak met
actieve recreatie. Evenementen
zijn een belangrijk onderdeel
van deze strategie. Zeeland kiest
daarbij om in te zetten op sporten
die bij Zeeland ‘passen’ en ons
imago versterken. De gekozen
sporten delen dat ze Zeeland als
‘decor’ benutten, dit sluit aan bij
de inzet om Zeeland als provincie
te profileren.

Het College van Gedeputeerde
Staten van Zeeland 2011-2015
deelt deze nationale ambitie.
Het College heeft deze gedeelde
ambitie vastgelegd in haar
Collegeprogramma ‘Stuwende
Krachten’. De komst van de Tour de
France naar Zeeland is onderdeel
van de beleidsstrategie. Ook het
huidige College van Gedeputeerde
Staten heeft in haar coalitieakkoord
‘Krachten bundelen 2015-2019’
aandacht voor sport. De provinciale
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2. PROJECTAANPAK

2.1 Uitgangspunten
Bij de organisatie van de finish van
de 2e etappe van de Tour de France
2015 zijn de volgende
uitgangspunten gehanteerd:
• D
 e ASO is verantwoordelijk voor
de organisatie van de wedstrijd
op zondag 5 juli en voor het
faciliteren van de ploegen.
• Het contract tussen de ASO en
de Provincie Zeeland is leidend
voor de technische uitvoering.
• Er wordt uitgegaan van
co-creatie, publiek-private
samenwerking en funding.
• Er wordt, zo veel mogelijk,
aangesloten bij reeds bestaande
initiatieven en activiteiten met een
structurele borging (side events:
sport, cultuur, kennis/economie
en overige initiatieven).
• Het evenement kenmerkt zich
door een hoge belevingswaarde
en grote mate van
professionaliteit. Bij de
organisatie wordt diezelfde
belevingswaarde en
professionaliteit nagestreefd.
• A mbities worden aangepast
aan de beschikbare financiën
en personele inzet.

2.2 Legacy
Voor de komst van de Tour de
France naar Zeeland zijn 2 thema’s
gekozen waarop maatschappelijke
spin-off wordt nagestreefd:
1. Gezondheid & sport
2. Imago & identiteit
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Het genereren van additionele
bestedingen met behulp van het
evenement is een belangrijke derde
spin-off, maar geen doelstelling
waar provinciaal extra op wordt
ingezet. De Zeeuwse horeca- en
recreatieondernemers kunnen
hierin zelf hun kansen grijpen.

PZC, 5-9 – directeur B. v.d. Hoef
van Deltapark Neeltje Jans
Tour zorgt voor
extra bezoekers
"De etappe van de Tour de
France op 5 juli heeft gezorgd
voor veel belangstelling voor
het eiland Neeltje Jans, weet
van de Hoef. Rond die tijd
hadden we flink meer
bezoekers op de website en dus
meer online ticketverkoop.

A. Gezondheid & sport
Grote evenementen zoals de Tour
de France inspireren, die inspiratie
willen we omzetten in activatie.
We willen Zeeuwen aanzetten om
zelf in beweging te komen en
gezonder te leven. In het algemeen
doen we dit door een breed aanbod
aan side-events welke zo veel
mogelijk structureel geborgd zijn.
We zetten hierbij in het bijzonder in
op een drietal doelgroepen:
• minder validen
• vrouwen
• jeugd

B. Profilering
Wielrennen is een tv-sport bij
uitstek. Het landschap fungeert als
decor, de renners zijn de acteurs die
door het landschap trekken. Unieke
landschappen passen daarom goed
bij de wielersport. De Zeeuwse delta
is zo’n uniek landschap. Hier
ontstaat een ‘’win-win’’ voor
Zeeland en wielerorganisatoren.
De Tour de France heeft een
ongekend groot mediabereik, wij
willen dat bereik benutten voor de
profilering van Zeeland:
• a
 ls levendige Delta (innovatief en
gunstig gelegen aan open
wateren)
• als toeristische bestemming en
fietsprovincie (bijzonder en uniek:
LandinZee)

3. PROJECTORGANISATIE

3.1 Inleiding
Nadat duidelijk werd dat de Tour
de France voor Zeeland had
gekozen is de ambtelijke organisatiestructuur ingericht.Tot die tijd
behoorde het project (in wording)
onder het reguliere sportbeleid.
Schaal, omvang en impact van het
project overstegen die inzet ruim
en voor een integrale aansturing is
het project daarom ondergebracht
bij het werkveld ontwikkeling.
In het project participeerden
provinciale, gemeentelijke en
gelieerde organisaties. Dat
vereiste een adequate organisatiestructuur. Er is gekozen voor een
compact projectteam waarin de
deelnemers op grond van hun
eigen verantwoordelijkheid en
deskundigheid werkzaam waren.
Door het projectteam zijn verschillende werkgroepen samengesteld
met de noodzakelijke en specifieke
deskundigheid voor de concrete
uitvoeringsmaatregelen.
Bijzonder aan dit project was dat
veel geïnteresseerden en
stakeholders spontaan een belang
claimden bij de organisatie. Deze
complexiteit is onderscheidend van
vele andere projecten. Ook de
contacten met de media waren
intensiever dan in welk ander
project ook. Het onderhouden en
beheren van deze contacten vergde
veel (tijd) van de bestuurlijk
opdrachtgever en de projectleiding.
Het relatiebeheer voor deze externe

contacten is echter cruciaal voor
het slagen van het project en is
bovendien een investering in de
toekomst. Het zou mooi zijn als de
gekozen construct (privaat-publiek)
in de toekomst nogmaals een
mogelijkheid biedt van intensieve
samenwerking.

STICHTING
LA GRANDE
ARRIVÉE

Contacten ASO
Sporttechnische
zaken
Spin-off onderzoek
Contacten VWS,
KNWU, NOC*NSF
Advisering GS / PS

3.2 Organisatiestructuur
Voor de organisatie van de komst
van de Tour naar Zeeland op 5 juli
2015 is de volgende
projectstructuur gehanteerd:

BESTUURDERSTEAM
(Provincie Zeeland, gemeenten,
Waterschap, RWS)

Projectleider
Project team

Adviseurs:
Initiatiefgroep Tour
de France Zeeland
externe partners en
sponsoren

Projectbureau
(Projectteam +
coördinatoren)

Projectcoördinator
Veiligheid & verg

Projectcoördinator
Marketing & Prom

Projectcoördinator
Side-events

Projectcoördinator
finishlocatie

Veiligheid openbare
orde tav route
Vrijwilligers
Vergunningen

Citydressing
Reclamekaravaan
Brand Zeeland
Marketing irt
sponsoren

Activiteitenkalender
Dikke Banden
programma
Lespakket
Tourtochten;
e.a.

Inrichten finish
locatie, veiligheid
en openbare orde
finishlocatie
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Bestuurlijk opdrachtgever van het
project was gedeputeerde dhr. B. de
Reu. De heer De Reu is het interne en
externe bestuurlijk aanspreekpunt
geweest, politiek verantwoordelijk.
Tevens was hij de primaire
woordvoerder over het project.
Na de ‘verwerving van de Tour’ wat
vanuit het reguliere sportbeleid werd
gecoördineerd, is het project voor de
uitvoering ondergebracht bij het
werkveld ontwikkeling en is de
projectorganisatie ingericht op basis
van het GS-besluit.
Het bestuurdersteam
De taak van het bestuurdersteam
was bestuurlijke regie voeren op het
totale project Tour de France Zeeland
2015. Dit met als doel het succesvol
organiseren van de finish van de 2e
etappe van de Tour de France in
Zeeland op 5 juli 2015.
Samenstelling
1. Gedeputeerde De Reu (voorzitter)
2. Burgemeester gemeente Veere
3.	Burgemeester gemeente
Schouwen-Duiveland
4.	Burgemeester gemeente
Noord-Beveland
5. Rijkswaterstaat Zee & Delta
6. Waterschap Scheldestromen
7. Voorzitter Veiligheidsregio
Vertegenwoordiging sponsoren
8. dhr. E. de Koster (Arcus)
9. dhr. Streng (Heijmans)
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Adviseur
10. d
 hr. C. Bal (oud-lid comité
initiatiefgroep Tour de France
Zeeland)
Stichting La Grande Arrivée
De stichting La Grande Arrivée is in
overleg met de Provincie in het leven
geroepen door de sponsoren /
partners van de Touraankomst. De
stichting beheerde de ingebrachte
private middelen en droeg zorg voor
het hospitalityprogramma van 5 juli.
De sponsoren zelf hebben het
bestuur uit hun midden
samengesteld. Het bestuur van de
stichting werd vervormd door:
Ernst Erhardt (voorzitter), Ad de
Korte (vice-voorzitter), Johan
Mathijssen (penningmeester),
Annelies Woolderik (secretaris),
Enrico de Koster (lid).
Het projectbureau
De taak van het projectbureau was
het gezamenlijk met de ASO en de
stad Utrecht organiseren van de
tweede etappe van de Tour de France
2015 (Utrecht – Zeeland) en het
inrichten van de finishlocatie volgens
alle vereisten van de ASO,
Veiligheidsdiensten en overheden
(gemeentelijk, provinciaal,
rijkswaterstaat) en de organisatie van
de zogenaamde side-events. Het ging
dan primair over de taken
organisatie/logistiek, openbare orde,
veiligheid, vergunningen, marketing

en promotie, communicatie,
sponsoring/hospitality en financiën.
Het projectbureau bestond uit:
Loek Schipper (projectleider), Tjitte
van den Buys (inhoudelijke project
coördinator), Rens Vermeer
(coördinator finish), Fernando
Hamelink (coördinator veiligheid &
mobiliteit), Patrick Vader (coördinator
side-events), Marcel de Theije
(coördinator marketing en commu
nicatie), Wanda Muller – ter Horst
(projectsecretaris), Kees Bal
(adviseur), Leon Verlinde (financiën),
Ingrid Martens en Nanny Yap
(communicatie). De coördinatoren
finish, veiligheid & mobiliteit en
side-events zijn beschikbaar gesteld
door respectievelijk de gemeente
Schouwen-Duiveland, Veere en
SportZeeland.

4. MARKETING &
PROMOTIE
This is the best name I have
ever heard for a region!
TOURDIRECTEUR PRUDHOMME

4.1 Inleiding

4.2 Strategisch kader

De belangrijkste drijfveer om de
Tour de France naar Zeeland te
halen was de promotionele waarde
die het evenement in zich herbergt.
Uit de keuze van middelen die er is
om Zeeland op de kaart te zetten is
de finish van een Touretappe een
van de krachtigste middelen.
Alleen al aan tv-zendtijd kent het
evenement zijn gelijken niet.

In Zeeland is er met de denkwijze
‘Land in Zee’ een strategisch kader
voor de profilering van Zeeland. Los
van logo’s, slogans is de denkwijze
een rode draad die Zeeland
onderscheidend vermogen biedt en
verbindt vanuit haar eigen identiteit
en kracht.

Dat werkt echter alleen als het
onderdeel is van een bredere en
langdurige marketingstrategie voor
de profilering van een stad of regio.

SPORTMARKETEER BOB VAN
OOSTERHOUT TIJDENS WIELERAVOND GOES 21-6:

“STRAKS KIJKEN 3,5
MILJARD MENSEN NAAR
DE TELEVISIE. DAT ZAL DE
BEKENDHEID EN HET IMAGO
VAN DE REGIO VERBETEREN,
MAAR JE MOET ER WEL
BELEID OP VOEREN. EÉN
GROOT EVENEMENT IS
NIET GENOEG OM DE
AANDACHT LANG VAST
TE HOUDEN. DAARVOOR
MOET JE HERHAALDELIJK
ACTIVITEITEN ORGANISEREN
DIE PASSEN BIJ JE STAD OF
REGIO EN WAARMEE JE
EEN WERELDPUBLIEK
BEREIKT.”

Voor sport is in 2009 de keuze
gemaakt voor provinciale
kernsporten. Sporten die het
onderscheidende vermogen van
Zeeland uitvergroten, bevestigen en
passen bij het Zeeuwse DNA.
Sporten op land & zee dus: beach-,
wieler- en watersport. Vanuit die
keuze wordt gericht ingezet op het
aantrekken en ontwikkelen van
activiteiten die hierbij passen. De
Tour de France is dan ook niet los te
zien van activiteiten die afgelopen
jaren en komende jaren plaats
vonden. Evenementen zoals de Giro
d’Italia, de Ride for the Roses, EK
beloften en de ENECO-tour passen
in diezelfde herhaaldelijke lijn.

4.3 Promotionele waarde
Voor de finish van de Touretappe is
bewust gekeken naar optimalisatie
van het promotionele effect van de
etappe met daarbij als rode draad
de gedachte van ‘land in zee’. Het
belangrijkste werk daarvoor lag aan
de voorkant van het traject: de
route, de keuze voor de finishlocatie
en de naamgeving.

De keuze voor de finishplaats is in
de regionale media nog wel eens
bekritiseerd, omdat het niet in een
stad lag. Internationaal echter is
deze met grote waardering
ontvangen. Een iconische plek voor
Zeeland en Nederland. Een plek die
blijft hangen in de gedachten van
mensen. Niet de zoveelste mooie
stad, maar een finish “in zee”. Op
Neeltje Jans komt “land & zee”
prachtig tot uiting. Het decor zegt
alles over Zeeland. Ook in de
naamgeving van de finishplaats is
in die gedachtenlijn doorgevoerd:
geen Neeltje Jans of Veere, maar:
Zeeland!
Met die insteek was de aankomst
in Zeeland feitelijk op voorhand al
een succes. Internationale media
spraken na de lancering over de
‘eerste finish in zee’. Het verhaal
van Zeeland kreeg volop lading
vanaf het moment van bekendmaking van Utrecht als Grand
Depart dankzij de trailer die was
doorspekt met beelden van
Zeeland uit 2010. Bovendien werd
sportief erg uitgekeken naar “de
wind”. Wielerjournalisten, renners
en ploegleiders keken met enige
angst uit naar de etappe. Met de
winderige Giro-rit uit 2010, de twee
winderige edities van de World
Ports Classic en het NK
Tegenwindfietsen in het geheugen.
Het kon dan ook niet mooier dan
dat de Zeeuwse claim van “de
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OMROEP ZEELAND 26-7:

Zeeland trending topic 			
wind” werd waargemaakt op zondag
5 juli. Voor Zeeland kon het weers
verloop op 5 juli niet beter. Zonnig bij
de start, winderig onderweg en
zonnig zodra ze Zeeland binnen
reden op de Brouwersdam.

VOLKSKRANT 12-10,
TERUGBLIK WIELERJAAR 2015:

ZELDEN ZAL EEN
GRAND DEPART ZO VEEL
GEMEENSCHAPSZIN
HEBBEN OPGEROEPEN.
HELAAS VOOR UTRECHT
ZAL VOORAL ZEELAND
EEN BLIJVENDE INDRUK
HEBBEN GEMAAKT
OP DE TV-KIJKER. DE
FINISH OP NEELTJE JANS
HAD METEOROLOGISCH
NIET MOOIER KUNNEN
VERLOPEN.

4.4 Resultaten
4.4.1 Kijkcijfers
De Touretappe naar Zeeland leverde
Zeeland een enorm bereik op.
Een paar highlights:
• Zeeland heeft in minimaal 19
minuten lang (maar vaak veel
langer) air – time gehad in ruim
190 landen.
• Belangrijke toeristische herkomstlanden als Duitsland en
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Vlaanderen zonden respectievelijk
live 34 en 39 minuten Zeeland uit.
• De finish op Neeltje Jans was in
Nederland zelfs de best bekeken
etappe allertijden met 3,11
miljoen kijkers.
• Internationaal staat de etappe in
de top tien best bekeken etappes
aller tijden.
• Een scan van de belangrijkste
omliggende landen levert op dat
ruim 11,3 miljoen mensen live naar
de finish en nabeschouwing keken.
Het effect van dat bereik is lastig in
te schatten. Feit is dat Zeeland op het
netvlies is gezet. Uit het onderzoek
naar de merk-impact blijkt dat bij
mensen is blijven hangen:
• Respondenten vinden dat de Tour
bij Zeeland past, Zeeland is een
echte fietsprovincie met haar
elementen zoals wind en water. De
beelden van land en water worden
prachtig gevonden, de finish en het
Zeeuwse landschap zijn uniek.
• Men vindt dat de Tour heeft
gezorgd voor goede promotie en
het heeft Zeeland als een echte
vakantiebestemming neergezet.
De vruchten daarvan moet Zeeland
en Zeeuwse ondernemers plukken
de komende jaren. Tegelijkertijd zal
Zeeland nu al weer na moeten
denken over de toekomstige activiteiten om haar imago verder te
bestendigen. Die kansen liggen er

voor Zeeland, met haar grote
onderscheidende vermogen volop.

4.4.2 Campagnes
Om naast de vele ‘free-publicity’
die het evenement uit zichzelf al
genereert verder lading te geven aan
de etappe naar Zeeland zijn 2
campagnes gestart. De Provincie
Zeeland heeft de campagne ‘Zeeland
.. Anders’ uitgerold om de aandacht
te vestigen op Zeeland. Rijkswaterstaat heeft de campagne ‘Bring in
the Dutch’ laten ontwikkelen als
internationale campagne voor
Nederland als waterland.

Kust anders.

Neeltje Jans
5 juli 2015

Campagne ‘Zeeland Anders’
De campagne ‘Zeeland .. Anders’
richtte zich vooral op het genereren
van online free-publicity vanwege
de beperkte middelen die
provinciaal beschikbaar waren.
Onder de noemer van ‘Zeeland ..
Anders’ zijn in relatie tot de
Tourfinish 3 thema’s uitgewerkt:
Finisht Anders, Kust Anders,
Waait Anders

			

TOURDIRECTEUR CHRISTIAN PRUDHOMME OVER
ZEELAND: CÉTAIT MAGNIFIQUE!

EEN FINISH MIDDEN OP ZEE? IK WERD VOOR GEK
VERKLAARD! ONMOGELIJK, ZEIDEN ZE. MAAR
ZIE NU WAT VOOR EEN PRACHTIGE ETAPPE WE
HEBBEN GEKREGEN EN DOOR WAT VOOR EEN
PRACHTIG LANDSCHAP WE ZIJN GETROKKEN.
ZONNEBLOEMEN, LAVENDELVELDEN EN OUDE
KASTELEN ZIEN WE DE KOMENDE WEKEN NOG
GENOEG. DE MOLENS, GRACHTEN, DIJKEN EN
DELTAWERKEN: DIT WAS HOLLAND OP ZIJN BEST!

in 62 landen! Quintana verliest Tour in Zeeland.
Acties die daaruit voortvloeiden
waren:
• A nsichtkaarten
• Placemats horeca
• Spandoeken zichtlocaties
• Evenementen-activatie
• Darkposts en facebook app

Het effect daarvan was een zeer
kosteneffectieve – campagne met
een groot bereik. Zo zorgden de
2 spandoeken langs de doorgaande
wegen voor zichtbaarheid bij 1,3
miljoen passanten, werden er 40.000
placemats in de horeca vergeven
(bewuste stop), kregen 157.000
huishoudens de ansichtkaarten en
werd er in het kader van de evenementen – activatie geparticipeerd in
diverse evenementen waarvan de
meest succesvolle die tijdens de
Grand Depart in Utrecht (10.000
bezoekers stand) en het Fanpark
Antwerpen (150.000 bezoekers park).
De zogenaamde ”darkposts” online
zorgden voor een bereik van: 637.790
personen. Reguliere posts zorgden
voor een bereik van 50.000 personen.
Ook de andere online acties (face-

book) bleken effectief met een bereik
van zo’n 100.000 personen.

Campagne ‘Bring in the Dutch’
Onder de noemer ‘Bring in the
Dutch’ lanceerde Rijkswaterstaat
parallel aan de Touretappe een
internationale campagne voor
Nederland als ‘waterland’. De route
van de Touretappe die langs de
belangrijkste Deltawerken trok
was uitermate geschikt voor die
profilering. De focus van de
campagne lag met name op de 5e
juli. Door aankleding van de diverse
deltawerken met pakkende spreuken
als: “EAU YEAH”, “WATER YOU
THINKING”, “BRING IN THE DUTCH”.

Overig
Naast de twee grotere campagnes
waren er diverse andere
promotionele acties van derden en
spontane free-publicity. Het voert te
ver om die allemaal aan te halen hier,
maar oa de gemeenten Veere en
Schouwen-Duiveland beiden online
filmpjes gelanceerd die erg succesvol
bleken. Zierikzee was gastheer van

het zeer populaire programma
‘Vive le Velo’ van de VRT. Het Frans
bureau voor toerisme organiseerde
de “Tour de Corno”, waarbij de
populaire blogger Corno zijn eigen
Tour deed: www.droomplekken.nl,
waaronder Zeeland. De Telegraaf
besteedde daar 2 pagina’s aan in
haar Reiskrant. De Franse TV
maakte diverse items over Zeeland
voor programma’s. Tijdens de
live-uitzending werden in Frankrijk
op ‘second screens’ getoond met
opgenomen beelden van kitesurfers,
de Deltawerken etc. Natuurlijke
besteedde de Tour de France zelf op
haar kanalen ook veel aandacht aan
de finish, Zeeland. Zo waren er
naast de sportuitzending ook
filmpjes te vinden over toeristisch
Zeeland, de natuur.
Een groot evenement als de Tour
de France trekt veel publieke
aandacht. Zeeland heeft daar goed
van geprofiteerd op de dag zelf en
in de weken en erna, maar voor het
steviger laden van de promotie van
Zeeland zou een langdurigere inzet
(middelen, menskracht) en
strategie wenselijk zijn om dit
effect te vergroten.
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5. VEILIGHEID &
MOBILITEIT
5.1 Inleiding

5.2 Samenwerking Utrecht

5.4 Veiligheid

De Tour de France is een feestelijk
publieksevenement in de openbare
ruimte. Ondanks de sterk veran
derde veiligheidssituatie van de
afgelopen jaren (en in het bijzonder
na de aanslag in Parijs januari jl)
was de doelstelling om het laag
drempelige en feestelijke karakter
van het evenement te behouden.
De locatiekeuze voor de finish op
Neeltje Jans was daarbij een
complicerend factor vanwege de
geldende veiligheidseisen aldaar.

Als startgemeente had Utrecht een
belangrijke rol in de planvorming
voor de etappe. Doordat er pas laat
afspraken kwamen met Utrecht
over de rolverdeling was het lang
onduidelijk wat we exact moesten
gaan organiseren. Hierdoor duurde
het ook lang voordat we de werk
groepen konden starten. Daarnaast
werd de rol van de werkgroep
mobiliteit beperkt door de
coördinatie vanuit Utrecht en
werden we deels afhankelijk van
de planning en aanlevering van
documenten uit Utrecht, dit zorgde
voor vertraging van het proces.

Met de werkgroep veiligheid heeft er
veel overleg plaatsgevonden met de
verschillende disciplines waaruit de
input voor de te maken documenten
ontstond. Omdat veel documenten
met elkaar verbonden zijn moest er
hard gewerkt worden om alles tijdig
op elkaar af te stemmen voor de
vergunningaanvraag. Gezien de
werkzaamheden die deze werkgroep
moet leveren is het aan te raden de
volgende keer eerder te starten met
deze werkgroep. Kennis van de
stappen die genomen moeten
worden voor wat betreft veiligheid is
noodzakelijk binnen het project
team. Die was aanwezig in het team
vanuit andere grote evenementen,
waardoor er snel geschakeld kon
worden.

Voor Arrivée Zélande werden op
7 mei de diverse evenementenvergunningen de deur uit gedaan. Het
ging om evenementenvergunningen
voor het finishgebied van de gemeenten Veere, Schouwen-Duiveland,
maar ook de eigenaar van de Oosterscheldekering (Rijkswaterstaat).
Verder werden door Utrecht als
coördinerende partij voor de route
vergunningen aangevraagd bij de
diverse wegbeheerders, voor helicopters, vliegtuig om te stijgen en
landen en bij de telecomautoriteit
voor de zendfrequenties.

5.3 Samenwerking ASO
De samenwerking met de ASO is
prettig en constructief geweest.
ASO heeft veel ervaring met het
regelen van de etappes. Ze gaan
goed georganiseerd te werk gaan
op de deelterreinen waar ze zelf
verantwoordelijk voor zijn.
Aandachtspunten zijn wel de
tijdigheid van het aanleveren van
documenten en wijzigen op de
dag zelf.

5.5 Mobiliteit
Zoals hiervoor al aangegeven lag de
coördinatie voor de mobiliteit bij
Utrecht. De keuze voor workshops,
regionale bijeenkomsten en het
aanbesteden van werkzaamheden
bepaalde eigenlijk teveel het tempo
van de werkgroep in Zeeland. Er
moest vaak lang gewacht worden op
documenten en was dan weinig tijd
om te reageren. Uiteindelijk heeft de
werkgroep wel zorggedragen dat de
Zeeuwse onderdelen goed waren
geregeld. Doordat er vooraf geen
duidelijke bestuurlijke afspraken
waren over financiën verliepen de
workshops met alle doorkomstgemeente moeizamer dan nood
zakelijk. Er ontstonden hierdoor
discussies die vertraging in het
proces opleverde.

5.6 De dag zelf..
De plannen die er lagen waren ruim
voldoende om alles te managen op
gebied van veiligheid en mobiliteit.
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s Graumans

Ondanks de vele scenario’s die
waren uitgewerkt verliep de dag toch
nog anders dan verwacht. Dit was te
wijten aan het weer. De inzet van een
meteoroloog is een goede zet
geweest om ‘in control’ te blijven.
De communicatie binnen het
productiedorp met bijbehorende
overlegstructuur was goed geor
ganiseerd en gaf een helder beeld
om de controle op het evenement te
houden. Een negatief punt was de
matige kwaliteit van de portofoons.
Deze waren in veel gevallen niet of
slecht bruikbaar. Dit maakte het
communiceren onnodig omslachtig.
De communicatie op het gebied van
mobiliteit met RWS, Provincie,
Liaison in Utrecht en politie waren
goed georganiseerd.
De aansturing van de professionele
verkeersregelaars op Neeltje Jans
verliep in het begin stroef door
onvoldoende kennis van de lokale
omgeving en plannen. Daardoor
moest er veel aan bijgestuurd
worden. Daarnaast zorgde enkele
medewerkers van de ASO voor

onhandige situaties door verkeerde
instructies te geven die zorgde voor
verwarring bij verkeersregelaars en
bezoekers.
De keuze om samen te werken met
een uitvoerend producent is een
hele goede keuze geweest. Deze
partij met veel ervaring heeft een
cruciale rol gehad in de voorbe
reiding en uitvoering van het
evenement.
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6. SIDE-EVENTS
Zeeland en wielrennen passen bij elkaar als Zeeuwse mosselen, Belgische bier en Vlaamse
frieten. De Zeeuwse wielerhistorie en haar helden versterken dat gevoel. De grote drie
‘Jan Raas, Theo Middelkamp en Jo de Roo’ zijn hier alom bekend. De wind is ons kenmerk.
Ze blaast de hemel schoon in Zeeland, maar kastijdt de renners.

De sport zit in het DNA van de
Zeeuwen. Zeeuwen die als jonge
kinderen aan de dranghekken van de
drukbezochte criteriums stonden,
zijn nu de organisatoren van wielerkoersen voor een nieuwe generatie.
Zonder verleden geen toekomst,
zonder toekomst geen verleden.
De komst van de Tour de France
past in deze lange wielertraditie en
zorgt voor continuering en nieuwe
inspiratie voor nieuwe generaties.
De programmering van side-events
had als doel die traditie voort te
zetten, inspiratie en continuïteit.
Secundaire doel was om de
geformuleerde ‘legacy’ in het kader
van gezondheid & sport te realiseren.
Een greep uit de activiteiten:

Seizoensopening en -sluiting
Het Zeeuwse fiets(wieler)jaar wordt
vanuit het provinciaal kernsport
beleid sinds 2012 geopend en
afgesloten. Doel van deze opening
en sluiting is alle betrokkenen bij de
fietssport in Zeeland bijeen te
brengen, een informeel samenzijn
en markering.
De seizoen opening vond dit jaar
plaats op zondag 8 maart 2015. De
opening stond in het bijzonder in het
teken van de Arrivée Zélande. De
toertocht trok ruim 300 deelnemers,
er werd een speciale retro-tocht
georganiseerd en er was een
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wielermiddag met Zeeuwse oudTourdeelnemers.
De seizoen sluiting welke eind
december plaats vindt, kijkt terug
op het afgelopen wielerjaar en in
het bijzonder op de Touraankomst
in Zeeland.

melden die in het teken van dit
‘Tourfeest’ plaatsvonden. Zeeland
heeft de Dikke Banden Races van
Kortgene en Oudelande hiervoor
aangemeld. De Tourorganisatie en
Arrivée Zélande verstrekten hiervoor
speciale t-shirts en bewegwijzering
wat door de deelnemende kinderen
en organisatie erg werd
gewaardeerd. Via haar website gaf de
Tour-organisatie extra aandacht aan
de activiteiten.

Zeeuwse wielerkoersen

Dikke Banden Races
Zeeland heeft sinds het ‘Zeeuws
jaar van de fiets’ in 2010 een circuit
van Dikke Banden races. Deze races
voor kinderen zijn veelal gekoppeld
aan bestaande wielerevenementen
of dorpsevenementen. Hierdoor kon
de destijds nav de Tourdoorkomst
opgezette structuur structureel
geborgd worden. In het kader van
Arrivée Zélande is er extra aandacht
gegeven aan de Dikke Banden Races
en zijn deze ‘geel gekleurd’. Ruim
1.600 kinderen namen deel aan de
Dikke Banden Races.

Fête du Tour
Op 6 juni vond het zogenaamde Fête
du Tour plaats. Alle etappesteden,
regio’s konden activiteiten aan

De jaarlijkse Zeeuwse wieler
koersen zijn de bakermat van het
Zeeuwse wielrennen. Zeeland is een
regio waar nog veel wielerkoersen
plaatsvinden. Met zo’n 100 crite
riums, omlopen en stad-stad
wedstrijden voor jong en oud,
vrouw-man, van amateur tot belofte
en profs. In een jaar dat de grootste
wielerkoers van de wereld naar
Zeeland komt hebben we deze
evenementen willen verbreden met
side-events voor andere doelgroepen
(vrouwen, jeugd, ID-cycling etc).
Het aanbod varieerde van een
ID-wedstrijd tot familiefietstochten,
die naast het hoofdevenement,
met gebruikmaking van de faciliteiten
van het evenement plaatsvonden. Zo
ontstond een win-win voor beiden.

Zeeuwse wielerroutes
Om het Zeeuwse fietsaanbod te
complementeren voor recreatieve

fietsers, de fietsveiligheid te
vergroten zijn er Zeeuwse wielerroutes ontwikkeld. Deze routes
‘van de wind’ dragen de namen van
Zeeuwse wielerhelden, gekozen door
de Zeeuwen. De namen werden deze
winter onthuld door Christian
Prudhomme: Jan Raas, Jo de Roo,
Theo Middelkamp en Keetie van
Oosten-Hage zijn de Zeeuwse
wielerhelden met hun eigen route.
Verdeeld over de eilanden hebben
zij hun routes door hun trainings
gebieden van weleer.

Jo de Roo route

Wielerroutes Zeeland

De vijfde route ofwel ‘Zeelands
Mooiste’ zal pas komend jaar
geopend worden en een ode
brengen aan de Tour de France en
Giro d’Italia. Zij passeert over de
Zeelandbrug en Oosterschelde
kering.

Toertochten ihkv Tour
Zeeland kent naast wielerwed
strijden ook een rijk repertoire aan
toerfietstochten. Om die niet te gaan
beconcurreren is besloten geen
aparte ‘Tour de France –toertocht’
te organiseren vanuit Arrivée
Zélande. Een aantal evenementen is
ingehaakt op de komst van de Tour
de France door een deel van het
parcours op te nemen in hun route.
Zij brachten samen vele duizenden
fietsers op de been.
•	College Tour: Middelburg –
Utrecht (“windje mee tocht”)
• Morty toertocht
• Delta Ride for the Roses

Daarnaast waren er tal van
particuliere fietstochten in de
maanden voorafgaand aan de
Touraankomst in Zeeland, getuigen
de drukte op de fietspaden en
online-filmpjes.

Tour de France school 2015
In het kader van de Touraankomst is
er een lespakket ontwikkeld. Dit
lespakket was in 2010 al gebruikt
voor het jaar van de fiets en werd
geactualiseerd. Basisschool De
Moolhoek uit Kapelle werd Tour
de France school van 2015. Zij
vormde met leerlingen op 5 juli
het zogenaamde ‘fietsbel-orkest’.
Ze speelden het lied ‘ik neem je mee,
van Londen naar Parijs.. van Gers
Pardoel’ zij reden de gele parade en
streden tegen elkaar wie de lang
zaamste leerling op de fiets was in
een zogenaamde slakkenrace.

Ladies Ride
Op 12 juni werd, als onderdeel van
de wielerweek Goes, de eerste Delta
Ladies Ride gehouden. Zo’n 500
vrouwen (jong en oud) stapten in het
geel gekleurd op de fiets om geld in
te zamelen voor de strijd tegen
borstkanker. Een gele stoet trok
door het Bevelandse land. Volgend
jaar zal dit evenement als onderdeel
van de Delta Ride hopelijk een
vervolg krijgen.

De ZLM-tour was een prachtige
‘opwarmer’ voor de Touraankomst.
Het bood Zeeuwen de kans om dicht
bij de renners en materiaal te
komen. Zonder de tourstress namen
zij uitgebreid de tijd voor fans. Ook
hier was er plaats voor een Dikke
Banden Race op het parcours.

Special Heroes Day
Op 2 juli stond de Special Heroes Day
gepland, dit jaarlijks terugkerende
evenement voor kinderen met een
handicap stond dit jaar in het
bijzonder in het teken van de Tour de
France en ID-cycling. Zo’n 300
kinderen waren aangemeld, onze
ID-cycling ambassadeurs (Irma Duyn
en Joannathan Duinkerke) stonden
klaar, maar helaas moest de
activiteit geannuleerd worden
wegens de extreme hitte.

Zondag 5 juli
Voorafgaand aan de Touraankomst
was er finishanimatie. Deze ani
matie hebben we laten bestaan uit
een verzameling van de activiteiten
die in de aanloop naar de Tour
hebben plaatsgevonden. Zo was er
het fietsbelorkest van de Tour
school, ID-cycling, een slakkenen speedrace voor kinderen.

Pre Tour (proloog ZLM-tour Goes)
Op 13 juni streek de ZLM-tour voor de
2e keer neer in Goes, met dank aan
de gemeente Goes en hoofdsponsor
ZLM werd de proloog van deze
internationale profronde in Goes
verreden. Vele Tour-toppers
waaronder veel topsprinters (zoals
André Greipel) kwamen hier slijpen
aan hun vorm en testen van de
sprinttrein.
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7. PUBLIEKE
INITIATIEVEN

Jour du Tour
Een dag vol wielrennen en Tour de
France op 20 juni in de Zeeuwse
bibliotheek / SCOOP. Met oud – tourwinnaar Jan Janssen die kinderen
meenam in de Tour de France, de
Tour wielerquiz, Franse muziek en
gerechten, rollenbankwedstrijd en
fototentoonstelling.
Wieleravond Goes: talkshow
Umberto Tan
In de ‘Goese wielerweek’ werd naast
de ZLM-tour, de Ladies Ride, de
Delta Ride for the Roses, stilgestaan
bij de nakende Touretappe. Umberto
Tan en ‘sidekick’ Bob van Ooster
hout namen de bezoekers in een
uitverkocht theater mee in de
wielerwereld en sportmarketing.
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10 meter lange expositie trok veel
bekijks, ook online via de Toursite.
Zelfs tourrenners als Alberto
Contador deelden de foto’s online.

Foto: Naam fotograaf

Zeeland groet de Tour
Op een aantal beeldbepalende
locaties in Zeeland werd 2 weken
voor de Tour, de speciale Zeeuwse
Tourvlag gehesen. De Abdij, het
Topshuis, de Lange Jan, het stad
huis, de sluizen bij Katse Veer waren
o.a. locaties waar de Zeeuwse
Tourvlag werd gehesen.

Kunstproject ‘De Ontsnapping’
Van 26 juni tot 20 juli legt een peloton
van 44 levensgrote blauwe, rode,
groene en gele polyester renners
vanuit Bunnik zijn eigen unieke Tour
de Nederland af. Tegen de achtergrond van Le Grand Départ in
Utrecht en de internationale vrouwenfietstocht WeOwnYellow ontsnapten kopgroepen renners naar
monumenten van Nederland Waterland, zoals forten in de Waterlinie, de
Plofsluis en de Oosterscheldekering
op Neeltje Jans.

Grootste miniatuur wielerpeloton
(open dag Provincie Zeeland)
Op 15 maart vond de Provinciale
Open Dag plaats. Ook de Tour de
France kreeg daar een prominente
plaats. Een zijgang van de klooster
gangen werd omgetoverd tot
Tourhal. Sjaak den Herder etaleerde
er zijn verzameling miniatuur
wielrenners en volgwagens. Deze

Boek: Jo de Roo
In maart 2015 werd de biografie van
Jo de Roo gepresenteerd. In het
bijzijn van een grote schare van
Neerlands oud-toprenners van
weleer zoals Jan Janssen, Rini
Wagtmans. Jo de Roo uit Schore is
een van Neerlands meest succes
volle wielrenners allertijden. Met
o.a. 3 touretappezeges, Nationale

kampioenschappen en ook vele
klassieke overwinningen zoals de
Ronde van Vlaanderen, Parijs –
Brest en 2x de Ronde van Lombar
dijen. Jo de Roo heeft in 2015 ook
zijn eigen wielerroute gekregen
door het Zuid-Bevelandse land,
waarop wielerliefhebbers in zijn
voetsporen door zijn trainingsgebied
kunnen trekken.
Fototentoonstelling ‘Koers in zicht’
Fotografe Ilona Kamps is gefascineerd door de wereld rondom het
wielrennen. Nergens kun je dieper
in de ziel van de renner kijken dan in
volle inspanning bergop, is haar
ervaring. Jarenlang heeft ze zelf in
cyclo’s op hoog niveau gefietst,
kilometers gevreten en zich het snot
voor de ogen gereden. Als fotograaf
reist ze met camera en fiets op
verschillende continenten de
verhalen van haar reportages
achterna. Wielerreportages
verschenen in o.a. De Muur,
Soigneur, AD, Gazetta dello Sport,
Fiets, NRC Handelsblad, One World
en Supporter (NCDO).

8. HOSPITALITY

(ST LA GRANDE ARRIVÉE)

8.1 Inleiding
Zonder sponsoren en partners geen
Tour in Zeeland, zo simpel kunnen we
het stellen. Doelstelling van het
project was om er ‘samen’ met
Zeeland een succes van te maken.
Zonder bedrijfsleven, mede-over
heden en vele enthousiaste mensen
die spontaan inhaakten was het niet
mogelijk geweest dit evenement
tegen deze kosten te organiseren.
Cruciaal daarin is geweest de steun
van het Zeeuwse bedrijfsleven dat
zich al vroeg financieel achter de
plannen schaarde voor de aankomst
van de Tour op Neeltje Jans. Zonder
hun steun was de Tourfinish er
simpelweg niet geweest.

Bedrijven gaven gehoor aan de
oproep van de Provincie Zeeland om
mee te doen en het mooiste was dat
zij dat niet zo zeer voor zichzelf deden
of om er zelf direct beter van te
worden, maar voor Zeeland. Omdat
ze in Zeeland gevestigd zijn, daar
groot zijn geworden en omdat ze trots
zijn op Zeeland. De mooie Tourdag
die mensen in Zeeland en Nederland
konden beleven is in belangrijke mate
aan hun financiële inbreng te danken
en de inzet van hen om een stichting
te vormen en hier vrijwillig hun tijd in
te steken. Dat zij hiertoe bereid
waren is bijzonder, gezien de geringe
exposure die zij hier voor zichzelf als
bedrijven direct uit konden halen.

8.2 Sponsorstichting
Na het besluit dat de Tour de France
op 5 juli ’15 naar Zeeland zou komen
is besloten om met de sponsoren en
partners een bezoek te brengen aan
de Tour de France op 9 juli 2014.
Tijdens deze activiteit zijn, naast
gezelligheid en sfeer proeven,
vooral het netwerken en de verdere
uitwerking van de rol en betrokken
heid van alle partners, sponsoren
besproken. Daar is besloten tot de
oprichting van een sponsorstichting
die de belangen van de sponsoren
zou behartigen en zo ook de private
middelen kon beheren. Een aantal
van hen heeft daarop aangeboden
vrijwillig het bestuur te vormen en
deze taak op zich te nemen.

PARTNERS

MEDIAPARTNERS
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ENRICO DE KOSTER (ARCUS)

Als de Provincie Zeeland weer met zo’n bijzondere kans komt dan mogen ze
mij vragen. Mouwen opstropen en gaan voor Zeeland!
8.3 Doel en rol stichting
Primaire doel van de sponsor
stichting was het beheren van de
private middelen die werden
ingebracht door het bedrijfsleven
voor de verwerving van de Tour
etappe en het in ruil daarvoor
organiseren van een hospitalityprogramma voor de betrokken
sponsoren. In deze hoedanigheid
vervulde de stichting een cruciale rol
in de contacten met de andere
sponsoren en de keuze voor een
uitvoeringspartij voor de hospitality.
8.4 Jaarprogramma
Om de grote mate van betrokkenheid van sponsoren en partners te
behouden is besloten dat er tussen
juli 2014 en juli 2015 een aantal
activiteiten moesten plaatsvinden
om elkaar te ontmoeten. Deze
moesten echter budgettair wel
passen en bovendien geen ‘overkill’
gaan vormen voor de partners. Er is
een beperkt programma gemaakt,
bestaande uit een wielerclinic, een
theaterprogramma en natuurlijk
4 & 5 juli. Daarnaast zijn facultatief
activiteiten toegevoegd die gekop-
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peld konden worden en daarmee
open stonden voor sponsoren en
partners. Zo was er een speciale
avond over sportmarketing, een
sponsormeeting, deelname aan de
Ride for the Roses, het sportgala.
Van deze activiteiten is enthousiast
en veel gebruik van gemaakt.
8.5 Hospitality 5 juli 2015
Op zondag 5 juli was het dan zo ver.
Alle maanden van voorbereiding
kwamen nu samen. Bijna 2000
genodigden van de partners
kwamen naar Neeltje Jans om de
finish van de Touretappe mee te
maken. Vanwege de bereikbaarheid
was er een dag vullend programma
samengesteld. Zeeland stond daarin
centraal. Op een op en top Zeeuwse
locatie (Deltapark Neeltje Jans)
midden in de Oosterschelde stonden
Zeeuwse producten centraal als
oester, mosselen, Zeeuwse wijnen.
Men kon een rondvaart maken op de
Oosterschelde, attracties en vertier
op het park en natuurlijk genieten
van het Tourspektakel.

8.6 Toekomst stichting
De stichting La Grande Arrivee had
als primaire doel de verwervingsfee van
de Touretappe bijeen brengen en de
uitvoering van het hospitalityprogramma.
Nu dit achter de rug is beraadt de
stichting zich op haar voortbestaan.
De stichting wenst nadrukkelijk geen
nieuw fonds te worden of een subsidiepot voor bestaande evenementen.
De gedachte gaat uit naar eenzelfde
constructie als nu. Een concreet doel
om een beeldbepalend evenement naar
Zeeland te halen of organiseren met als
doel Zeeland internationaal op de kaart
te zetten. Dat kan de Tour de France zijn
of een ander bijzonder sportevenement,
maar ook een beeldbepalend (inter)
nationaal cultureel evenement zoals
Odyssee past daar wat hen betreft bij.

MARTIN VERBRUGGE (VERBRUGGE)

HET IS DE SPONSORING ZEKER
WAARD GEWEEST. MOCHT DE
TOUR OVER VIJF JAAR
WEER KOMEN, DAN DOE IK
HET ZEKER WEER.

9. FINANCIËN
Het College van Gedeputeerde Staten heeft het projectbureau in 2014 de opdracht verstrekt
de komst van de Tour de France mogelijk te maken met cofinanciering door het bedrijfsleven.
De cofinanciering door het (Zeeuwse) bedrijfsleven was noodzakelijk voor de bekostiging
van de verwervingsfee van € 500.000,-

In het projectplan is in 2014 een
eerste globale begroting opgenomen
die sloot op een totaal bedrag van
€ 820.000,-. In dit bedrag is rekening
gehouden met de bijdrage van
€ 500.000,- door het bedrijfsleven,
€ 250.000,- subsidie van het
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport en een Provinciale
bijdrage van € 70.000,- vanuit het
topsport budget 2015. Tevens zijn
in kind (menskracht en goederen)
door het bedrijfsleven en overheden
geraamd. De bijdrage van het
bedrijfsleven en de subsidie van
VWS zijn beide ontvangen.
De primaire begroting had als
referentiekader de doorkomst
van de Tour de France in Zeeland
in 2010 en de Girofinish in
Middelburg. Het blijkt dat genoemde
vergelijkingen mank gaan omdat de
veiligheidsvoorschriften en de eisen
van de ASO veel hoger zijn dan
bij andere evenementen. De finishlocatie is qua uitstraling en promotie een buitengewoon mooie locatie,
maar complicerend is dat deze qua
veiligheid extra maatregelen vereist.
De touretappe gaat op 5 juli van
Utrecht naar Neeltje Jans. Langs
de hele route moet de veiligheid
worden gegarandeerd. Dat betekent
dat er voor de totale route een
veiligheidsplan/risico analyse en

mobiliteitsplan is opgesteld. Verder
is voor de (publieks)veiligheid op
de Oosterscheldekering een limiet
aan het aantal bezoekers gesteld.
Bestuurlijk zijn de aanbevelingen
van het adviesbureau Event Safety
Instituut hierover onderschreven.
Eén van de aanbevelingen is een
2e locatie voor opvang van publiek
aan te wijzen, namelijk de
Brouwersdam. Hiervoor is het
ook noodzakelijk gebleken een
veiligheidsplan en een verkeers/
parkeerplan op te stellen.
Provinciale Staten hebben in hun
vergadering van juni 2015 voor de
extra veiligheidsmaatregelen een
bedrag beschikbaar gesteld van
€ 250.000,-.
In vergelijking met andere finish
plaatsen van de Tour de France is
sprake van een beperkt budget voor
Zeeland. Bijvoorbeeld voor de
finishplaats Sheffield (Engeland) in
2014 bedroegen de totale kosten van
1,8 miljoen pond (€ 2,4 miljoen).
Ondanks het relatief beperkte
budget voor het organiseren van een
zo groot evenement, is het mogelijk
gebleken een prachtige finishlocatie
in te richten en de veiligheid van
publiek en renners langs de route
en op de finishlocatie optimaal
te garanderen.

De totale kosten voor de Provincie
Zeeland voor de organisatie van de
finish van de 2e etappe bedroegen
€ 1.040.000,-. Het beschikbaar
budget was € 1.070.000,-. De kosten
zijn daarmee binnen het beschikbare
budget gebleven.
De onderverdeling van de kosten
is al volgt:
ASO (verwervingsfee)

€ 500.000,-

Organisatiekosten

- € 25.000,-

Side-events

- € 45.000,-

Veiligheidsmaatregelen - € 320.000,Inrichten finishlocatie

- € 150.000,-

In het kostenoverzicht zijn niet de
‘in kind bijdragen’ (menskracht en
goederen) van Provincie, bedrijfsleven en mede-overheden begrepen.
Specifiek voor de projectorganisatie
hebben de gemeenten Veere en
Schouwen-Duiveland en SportZeeland
0,5 - 1 fte beschikbaar gesteld.
Daarnaast is regulier provinciaal
budget van marketing & promotie
€ 75.000,- aangewend voor de
promotie van de provincie Zeeland.
Het budget is onder meer de campagne
‘Zeeland ….. Anders’ ingezet.
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10. ARRIVÉE ZÉLANDE
5 juli 2015

Dutch mountain
nergens zo ‘hoog’
als in Zeeland
TROUW

Harde wind deelt sportieve klappen uit.
Strijdperk Zeeland maakt slachtoffers
TELEGRAAF

PZC

Tourpeloton waaiert
uiteen in Zeeland

Wind zet Tour op zijn
kop, heroïsche Tourdag

L’EQUIPE

TOUR IS DUS IN ZEELAND BESLIST! QUINTANA
BLIJKT TOUR IN ZEELAND VERLOREN TE HEBBEN

VOLKSKRANT

HOLLANDS WEER
NEKT NEDERLANDERS.
DE VERSCHILLEN WAREN
VERGELIJKBAAR MET
DIE IN BERGETAPPES EN
HET WEDSTRIJDVERLOOP
WAS MINSTENS ZO
SPECTACULAIR.

Carnaval
in juli!
TELEGRAAF 6 JULI

TUBANTIA

DOORTOCHT VAN UTRECHT NAAR ZEELAND
ÉÉN GROOT FEEST!
PZC

“Iedereen is vandaag zo lekker vrolijk!”
Compleet verzopen, maar voldaan.
Kruiwagen vol leuke presentjes.
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de nuchtere Zeeuw
Erik Hermans “Van het
thuisfront begreep
ik dat de Brouwersdam
prachtig in beeld was
voor tientallen miljoenen tv-kijkers. Dat is
toch mooi” Het stugge
gezicht toont een
glimlach.

Zeeland: provincie met
decor en verhaal!

PZC

Een provincie met
een verhaal!
VOLKSKRANT

De finish midden op
zee is geslaagd!
L’EQUIPE

EEN ETAPPE IN HET RITME
VAN DE WIND, EEN DAG OP
DE DIJKEN VAN ZEELAND
LAAT ZIJN SPOREN NA..

Tourfinish kassa voor de regionale
ondernemers
NOS
TUBANTIA

CAMPINGS LANGS DE ROUTE IN ZEELAND VOL,
HET LIJKT WEL HOOGSEIZOEN.

Lange files in
Zeeland door uittocht
Tourbezoekers!
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renners
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