
‘S Werelds eerste Groene Karavaan ooit!

La Vuelta Holanda 2022
19,20 en 21 augustus.

Duurzaamheid staat centraal in LVH' 22 strategie en hoog op agenda bij de vijf publieke 
partners in Nederland. Ook internationaal zijn er sterke ontwikkelingen om de wielersport 
en evenementen te verduurzamen (UCI, IOC, UN). 

De reclamekaravaan is één van de meest in het oog springende onderdelen van een
wielerevenement. 75% van de bezoekers geeft aan uit te kijken naar de karavaan.
Tegelijkertijd is het ook één van de meest vervuilende onderdelen van de koers, wat niet
rijmt met de duurzaamheidsdoelstellingen van LVH’22.

LVH’22  & DUURZAAMHEID

La Vuelta heeft dit jaar een primeur met de allereerste groene karavaan ooit! De voertuigen in 
de karavaan zijn niet alleen duurzaam, maar brengen ook een duurzame boodschap.  

• LVH organiseert in 2022 de eerste Groene Karavaan in Nederland, die voorafgaand aan de 
drie etappes voor de renners uit rijdt. 
• Een duurzame karavaan met een thematische opbouw, gelinkt aan de duurzaamheidsstrategie 
van La Vuelta Holanda en Sustainable Development Goals (SDG’s).
• Voertuigen in de karavaan hebben geen CO2 uitstoot, en rijden dus geheel emissieloos, 
(elektrisch of op waterstof).
• Alle deelnemers verspreiden een duurzame boodschap en er worden enkel duurzame gadgets 
uitgedeeld.
• Karavaan zal bij start en finishplek ‘transformeren' in een duurzaamheidsplein voor bezoekerst

CONCEPT GROENE KARAVAAN

De 77e editie van de Spaanse wielerronde " La Vuelta"  komt 19, 20 en 21 augustus 2022 
naar Nederland. Tijdens de La Vuelta Holanda worden er drie prachtige etappes gereden door 
(internationale) toprenners.  Het 410 kilometer lange parcours komt door 34 
doorkomstgemeenten in de Provincie Utrecht en Noord-Brabant.  

La Vuelta 

REDUCTIE - De Groene Karavaan is klimaatneutraal en stoot dus onderaan de streep 0 CO2 uit.
INSPIRATIE - Dankzij de Groene Karavaan worden bezoekers, tv-kijkers, sponsoren aangezet
tot duurzamer gedrag.

IMPACT GROENE KARAVAAN



Deelname Groene Karavaan: €8.500 exclusief BTW.

• Gegarandeerde startplek in de Groene Karavaan tijdens drie etappes in Nederland. (met 
max 3 voertuigen per organisatie).
• Gegarandeerde staanplaats op start- en finish pleinen in Utrecht, Breda en ‘s-Hertogebosch
• Wereldwijde media aandacht rondom de eerste Groene Karavaan.
• Een vrijblijvende creatie sessie met More2Win en Triple Double om je merk op een unieke 
manier te activeren tijdens de La Vuelta Holanda 2022. 
 

 ARE YOU IN?

interesse?
More2Win is duurzaamheid partner van La Vuelta Holanda. Je kunt ons benaderen voor vragen over de opzet en 

inhoud van de de Groene Karavaan. Tim van Dooren - tim@more2win.com - 0620962999 

• Partijen passen bij de duurzaamheidsdoelstellingen van LVH.
• RDW goedgekeurde voertuigen moeten minimaal 70 km/uur kunnen en mogen dus 
enkel elektrisch of op waterstof worden aangedreven.
• Partijen zelf verantwoordelijk voor activatie van hun plek in de groene karavaan, 
inclusief bijbehorende kosten.
• Deelnemers dragen zelf zorg voor goedgekeurde voertuigen incl. chauffeurs en crew
• Mogelijkheid om met meerdere voertuigen per bedrijf deel te nemen aan de Groene 
Karavaan (max 3 voertuigen per organisatie)

RANDVOORWAARDEN

Biodiversiteit
Bescherming, herstel en
duurzaam gebruik van
ecosystemen

Afval

Mobiliteit
Het autogebruik terugdringen voor de 
organisatie en bezoekers. 

Energie

THEMATISCHE OPBOUW 
Water

Vitaliteit

Restafval en zwerfafval 
minimaliseren. 

Duurzaam materiaalge-
bruik en minimaliseren 

hoeveelheden

Iedereen doet mee!
Inclusiviteit

 Betaalbare, betrouwbare 
en duurzame energie voor 

iedereen. Minimaliseren 
gebruik fossiele brandstof 

motoren

Gezonde levens, 
bevorderen het welzijn 

voor alle mensen van 
alle leeftijden. 

Verspilling en 
vervuiling van water 

tegengaan 


