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De beste renners van de wereld komen weer naar Nederland en dat 
doet mij goed! Fietsen wordt ons natuurlijk met de paplepel ingegoten, 
maar wat zo’n evenement kan losmaken in een land is echt uniek. Al 
die landgenoten in de stad en langs de weg, is ook voor de renners 
een belevenis om mee te maken. Het geeft een enorme boost en zorgt 
ervoor dat de volgende generaties ook geïnspireerd raken door onze 
prachtige sport.

La Vuelta a España brengt ook speciale herinneringen bij mij naar 
boven. Het was mijn eerste eindoverwinning in een grote ronde. Een 
jaar later won ik de Tour de France, maar La Vuelta zal altijd mijn eerste 
blijven. Met de fantastische huidige generatie Nederlandse renners is 
het tijd voor een nieuw stukje Nederlandse La Vuelta geschiedenis. Ik 
vind het tijd voor een opvolger en hoe mooi zou het zijn als dat in 2022 
gebeurt. Dan beginnen we en eindigen we met een Nederlands tintje!

Joop Zoetemelk
Winnaar La Vuelta a España 1979

“TIJD VOOR EEN NIEUW HOOFDSTUK 
IN ONZE LA VUELTA HISTORIE.”



Nederland: klaar voor een fiets fiesta!

La Vuelta & Nederland: voor altijd verbonden

La Vuelta Holanda 2022: Etappe 1 Utrecht-Utrecht

La Vuelta Holanda 2022: Etappe 2 ’s-Hertogenbosch-Utrecht

La Vuelta Holanda 2022: Etappe 3 Breda-Breda

Provincie Utrecht: aantrekkelijke fietsregio

Provincie Noord-Brabant: het langste fietsroutenetwerk 
van Nederland

Utrecht: inspirerende fietsstad

’s-Hertogenbosch: toonaangevend innovatief

Breda: voor wie van stads én groen houdt

Nawoord La Vuelta directeur Javier Guillén
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Welkom in Nederland! Het land van Van Gogh en Tiësto, 
windmolens en Deltawerken, van tulpen en klompen en 
van Delfts blauw en kaas. Maar ook het land dat zich 
kenmerkt door haar kennis en innovaties. Toch zijn we 
vooral het land dat bekend is om onze unieke fietscultuur. 
We hebben meer fietsen dan inwoners, hebben de 
grootste ondergrondse fietsenstallingen ter wereld en 
doen meer dan een kwart van onze verplaatsingen per 
fiets. Nederland is klaar om in 2022 de fiets weer in 
de internationale schijnwerpers te zetten. Met meer 
dan 400 kilometer -verdeeld over drie etappes door het 
schitterende Nederlandse landschap- kleurt Nederland 
tijdens de start van La Vuelta a España drie dagen rood. 
Wij zijn klaar voor dit fiesta roja!

MILJOEN 
FIETSEN23 KILOMETER 

FIETSPAD35.000 MILJARD FIETSKILOMETERS 
PER JAAR15

KLAAR VOOR EEN FIETS FIESTA!

 
 NEDERLAND:
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Hoe groot de passie voor wielrennen is in Nederland, 
blijkt wel uit de statistieken. Geen enkel ander land 
organiseerde vaker de buitenlandse start van een van de 
drie grote wielerrondes dan Nederland. Met La Vuelta 
Holanda 2022 wordt het de elfde keer dat het peloton 
door de Hollandse polders raast. De Spaanse ronde start 
niet vaak in het buitenland (drie keer eerder). In 1997 
was de eerste buitenlandse start in Portugal en de ronde 
deed eerder, in 2009 ons kleine land zonder bergen aan. 
Toen begon La Vuelta a España met een tijdrit op het TT
circuit van Assen. De beer uit Bern, Fabian Cancellara 
was de snelste: hij legde de 4,8 kilometer af in 5 
minuten en 20 seconden. Hieraan koesteren wielerfans 
nog steeds warme herinneringen.

Nederland heeft daarnaast een rijke historie op sportief 
vlak met La Vuelta. Nederland bezet de vijfde plek op de 
ranglijst van landen met de meeste etappezeges in La 
Vuelta a España: liefst 110 keer kwam een Nederlander 
als eerste over de streep. Ook wonnen we twee keer het 
eindklassement met Jan Janssen in 1967 en later met 
Joop Zoetemelk in 1979.

ETAPPEOVERWINNINGEN110
VERSCHILLENDE 
NEDERLANDSE DEELNEMERS265
EDITIE VAN LA VUELTA 
IN 202277E

VOOR ALTIJD VERBONDEN

LA VUELTA 
 EN NEDERLAND:
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UTRECHT-UTRECHT
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- Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht

‘‘De eerste etappe van de Vuelta 2022 
gaat dwars door fietsstad Utrecht. Velen 
herinneren zich de Giro (2010) en Tour 
(2015) nog. Ook het Vueltaweekend in 
augustus 2022 wordt een evenement 
om nooit meer te vergeten!’’’

Vrijdag 19 Aug \ 23,7 km \ Ploegentijdrit

Etappe 1: Utrecht-Utrecht

Ploegenpresentatie \ Donderdag 18 Aug \ Vredenburg

ETAPPE 1

Binnenstad \ Zuid-West \ Binnenstad \ Oost \ Noord-Oost \ Overvecht \ Noord-West \ West \ Leidsche Rijn \ 
Vleuten-De Meern \ Leidsche Rijn \ West \ Binnenstad



’S-HERTOGENBOSCH-UTRECHT
ETAPPE 2
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- Jack Mikkers, burgemeester van ‘s-Hertogenbosch

“We zullen onze Spaanse en 
(inter)nationale gasten, de 
wielrenners en alle supporters 
met open armen ontvangen en 
ze de Brabantse gastvrijheid 
en gezelligheid die onze stad zo 
kenmerkt laten ervaren.”

Zaterdag 20 Aug \ 183 km \ Vlakke etappe

Etappe 2: ‘s-Hertogenbosch-Utrecht

‘s-Hertogenbosch \ Heusden \ Altena \ Zaltbommel \ Maasdriel \ West Maas en Waal \ Neder-Betuwe \ Buren \ Rhenen \ Utrechtse Heuvelrug \ 
Renswoude \ Scherpenzeel \ Woudenberg \ Utrechtse Heuvelrug \ Leusden \ Amersfoort \ Soest \ Zeist \ De Bilt \ Utrecht



Zondag 21 Aug \ 194 km \ Vlakke etappe

Etappe 3: Breda-Breda

BREDA-BREDA

- Paul Depla, burgemeester van Breda

“La Vuelta, grenzeloos in een gastvrij 
en groen Breda. Een droom die uitkomt. 
Als fietstad geven we Breda graag één 
dag terug aan Spanje.”

10

ETAPPE 3

Breda \ Alphen Chaam \ Baarle-Nassau \ Gilze en Rijen \ Dongen \ Oosterhout \ Drimmelen \ Moerdijk \ Halderberge \ Steenbergen \ 
Bergen op Zoom \ Woensdrecht \ Roosendaal \ Rucphen \ Etten-Leur \ Breda
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- Steven Kruijswijk

“Het is een speciaal gevoel dat de tweede etappe 
van La Vuelta 2022 start in mijn voormalige 
thuisstad ’s-Hertogenbosch.”

- Wilco Kelderman

“In 2015 werd je bijna doof van het geluid van de 
fans aan het parcours. Ik krijg er nog kippenvel 
van als ik eraan terugdenk.”

- Tom Dumoulin

“Fietsen in eigen land voor 
thuispubliek is uniek om mee 
te maken.”

- Jan Janssen

“Ik koester nog steeds mijn overwinning in 
La Vuelta a España. Geweldig dat deze grote 
ronde in 2022 weer naar Nederland komt.”
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AANTREKKELIJKE FIETSREGIO
De provincie Utrecht is een aantrekkelijke fietsregio met zo’n 1800 

km aan fietspaden en veel groen. De provincie stimuleert al jaren 

het gebruik van de fiets en dat werpt zijn vruchten af. Dat is niet zo 

vreemd, want fietsen in dit gebied is een ware belevenis. Utrecht heeft 

prachtige kastelen, landgoederen, buitenplaatsen en veel cultureel 

erfgoed, zoals de Romeinse Limes en de Nieuwe Hollandse Waterlinie, 

beide sinds 2021 UNESCO Werelderfgoed. 

Dit deel van Nederland staat ook bekend om interessante fietsinnovaties. 

Door samenwerking tussen bedrijven, onderzoeksinstellingen en 

overheden verandert de regio steeds meer in een internationaal fiets 

kennis- en innovatiecentrum. De provincie Utrecht heeft daarnaast 

een innovatieve kenniseconomie, dankzij het hoge kennisniveau en 

de centrale ligging. Deze ligging maakt het ook één van de provincies 

waar veel Nederlanders doorheen reizen. Het wegennet is het drukste 

en meest gebruikte wegennet van Nederland en het Centraal Station 

van Utrecht verwelkomt zelfs meer reizigers dan Schiphol. 

Ook qua natuur zit je in deze provincie goed. Heide, bos, moerassen, 

uiterwaarden, graslanden met weidevogels en landschappen met 

hoogteverschillen: de natuur in Utrecht is divers, kwalitatief hoogwaardig 

en op sommige plekken internationaal van grote waarde. 

HECTARE 
AANEENGESLOTEN 
NATUURGEBIED20.000

 
FIETSKILOMETERS PER 
INWONER PER JAAR

INWONERS1.360.000
MEESTE

PROVINCIE UTRECHT:
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Kasteel de Haar
De provincie Utrecht beschikt over een schat aan buitenplaatsen, 
kastelen, monumenten, bezoekerscentra en musea. Veel van 
deze locaties zijn open voor publiek.
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Nationaal Park Heuvelrug
Op de Heuvelrug sta je in het grootste bos van de Randstad en 
heb je uitzicht over het rivierlandschap. Hier wandel en fiets je 
door het groen en langs vele landgoederen en kastelen.
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HET LANGSTE FIETSROUTENETWERK 
VAN NEDERLAND

PROVINCIE 
NOORD-BRABANT:

Noord-Brabant is een provincie van ondernemingszin, ontwikkelkracht 
en eensgezindheid. Met Brainport als vaandeldrager van het nieuwe 
high tech loopt de provincie voorop op het gebied van innovatie. 
Daarnaast is Noord-Brabant gezegend met karaktervolle steden, 
prijswinnende attractieparken en bruisende evenementen. Deze 
prachtige regio staat bekend om zijn bourgondische gezelligheid en 
heeft wat te bieden voor iedereen.

Bovendien nodigt het Brabantse landschap uit tot wandelen, 
fietsen, paardrijden en meer. Prachtige natuurgebieden en bossen 
lenen zich uitstekend voor lange wandelingen of ontspannende 
fietsactiviteiten. Met het fietsroutenetwerk, dat over de hele provincie 
is uitgestippeld, bepaal je zelf de route en afstand van je fietstocht. 
Door de aanleg van meer snelfietsroutes, het gebruik van nieuwe 
vormen van bewegwijzering, slim gebruik van fietsdata, een 3D 
geprinte fietsbrug, en allerlei andere innovaties probeert Noord-
Brabant fietsen nog aantrekkelijker te maken.

Naast fietsen heeft de wielersport ook een rijke historie in Noord- 
Brabant. De provincie heeft veel wielerhelden voortgebracht, 
zoals Steven Kruijswijk, Leontien van Moorsel, Marianne Vos en 
Mathieu Hermans. Daarnaast telt Noord-Brabant ongeveer 40 
wielerverenigingen met ruim 3.200 KNWU-leden (27% van heel 
Nederland). Het is daarom niet voor niks dat in Noord-Brabant 
(’s-Hertogenbosch) jaarlijks het landelijke Wielergala plaatsvindt.

 
INWONERS2.537.100
KILOMETER 
FIETSROUTENETWERK   5.000
VAN ALLE 
VERPLAATSINGEN WORDT 
MET DE FIETS GEDAAN25,7%
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De Efteling
De Efteling is het grootste attractiepark van Nederland, gelegen 
in het Noord-Brabantse Kaatsheuvel. De Efteling werd als natuur 
en recreatiepark geopend in 1951 en is zodoende één van de 
oudste themaparken van de wereld.
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De Loonse en Drunense Duinen
Het gebied wordt ook wel de ‘Brabantse Sahara’ genoemd. 
Wandel, fiets of ga te paard door dit grote stuifzandgebied met 
een totale oppervlakte van ruim 3.500 hectare.
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INSPIRERENDE FIETSSTAD
UTRECHT:
Het is een cijfer waar menig buitenlander van opkijkt: iedere inwoner van de
stad Utrecht bezit gemiddeld twee of meer fietsen. Wie in de stad om zich heen
kijkt, ziet ze overal. Stevig vastgeketend aan palen en bruggen, geparkeerd in
fietsenstallingen en behendig koersend op de vele fietspaden. Utrecht had als
eerste gemeente al in 1885 een fietspad en heeft nu de grootste fietsenstalling
ter wereld: voor liefst 12.500 tweewielers!

Het is dan ook niet vreemd, dat juist deze stad als enige ter wereld gastheer is
van alle drie grote wielerrondes. De Giro d’Italia in 2010, de Tour de France in
2015 en straks dan La Vuelta in 2022. Utrecht is ook de snelst groeiende stad
van Nederland; van 350.000 inwoners in 2018 naar 380.000 inwoners in 2025.

Het is een levendige stad die een indrukwekkende en gezellige mix biedt van
tijdloze historie en eigentijdse uitstraling. In de stad vind je historie, cultuur
en creativiteit naast spannende designshops en authentieke restaurants.

Utrecht vormt het brein van Nederland; een kennisstad met jonge, slimme
inwoners, een bloeiende creatieve sector en toonaangevende, internationale
onderzoekscentra, die voortdurend toptalent weten aan te trekken en voort te
brengen.

JAAR STADSRECHTEN 
IN 2022900
PLEKKEN IN GROOTSTE
FIETSENSTALLING VAN 
DE WERELD12.500
METER LANGSTE 
REGENBOOGFIETSPAD
VAN DE WERELD570
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De Domtoren
De Domtoren is de trots van Utrecht. Al 700 lang vormt de toren letterlijk en figuurlijk het 

middelpunt van de stad. Maar met een uitzicht dat de stadsgrenzen ver overschrijdt. Met 

een hoogte van 112 meter is de Domtoren nog altijd de hoogste kerktoren van Nederland. 

Een bijzonder monument met een uniek verhaal, voor iedereen.



TivoliVredenburg
Met vijf unieke zalen onder één dak is TivoliVredenburg 
een ‘muzikale stad-in-een-stad’. Voor de Utrechter en de 
(inter)nationale bezoeker, voor jong en oud, voor talent en 
de professional.
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GRATIS LEENFIETSEN 
BESCHIKBAAR OP DE TRANSFERIA200

‘s-Hertogenbosch is de hoofdstad van Noord-Brabant die wordt gekenmerkt 
door zijn bourgondische gastvrijheid. In de stad, bekend als de Cultuurstad 
van het Zuiden, is van alles te beleven en voor ieder wat wils. Voor de fanatieke 
cultuursnuivers, de shopaholics, de natuurliefhebbers en de bourgondische 
levensgenieters. Dit alles gaat samen met het innovatieve karakter van de stad. 
Als toonaangevende datastad met 830 IT-bedrijven loopt ‘s-Hertogenbosch 
voorop in Nederland.
 
De stad is als datastad volop in beweging! Zelfs met fietsen! ’s-Hertogenbosch 
toont zijn innovatieve en duurzame karakter met twee bijzondere applicaties 
voor fietsers die tot stand kwamen in samenwerking met lokale bedrijven. De 
apps brengen fietsers sneller en veiliger op hun bestemming door bijvoorbeeld 
te waarschuwen voor lastige situaties. Uniek is de Schwungapp waarmee 
verkeerslichten de fietser ‘zien’ aankomen waardoor het licht op groen kan 
springen. Op deze manier stimuleert de gemeente veilig fietsen.

TOONAANGEVEND INNOVATIEF
‘S-HERTOGENBOSCH:

INWONERS155.000 FIETSEN200.000
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De Sint-Janskathedraal
De Sint-Janskathedraal is bijna net zo oud als de stad. Rond 
1220 begonnen de Bosschenaren met de bouw van een bakstenen 
kerkje op de plaats waar nu de Sint-Jan staat.
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De Tramkade
Daar waar meer dan 100 jaar lang mengvoederfabriek De Heus 
in bedrijf was, is de nieuwe culturele hotspot Tramkade in de 
Spoorzone van ’s-Hertogenbosch ontstaan.
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In Breda komen koninklijke historie en moderne streetart 
samen. De bruisende stad sluit naadloos aan op de rust van de 
dorpskernen en de vele natuurgebieden. Breda biedt zoveel om 
op de fiets van te genieten.

Breda is de bakermat van het koningshuis. De Nassaus schreven 
hier geschiedenis, die deels samenviel met die van Spanje, en 
lieten prachtige monumenten achter. Het Kasteel van Breda, 
de Grote Kerk en het Begijnhof zijn nog steeds ‘toppers’ in de 
historische binnenstad. 

De stad omarmt creatieve makers en talenten. De combinatie 
met eigentijdse architectuur, muzikale evenementen, culturele 
festivals, digitale slimmigheden én gastvrije ontmoetingen, 
leverde Breda de titel Beste Binnenstad van Nederland op 
(2017-2020).  

Sport en zeker ook wielrennen zijn onlosmakelijk verbonden met 
de Bredase levensstijl. Wielerclubjes, van semiprofs, vrienden 
en vriendinnen, tot kroegmaten en fietsfanaten vinden in Breda 
hun weg. En na inspanning is het heerlijk ontspannen en 
bourgondisch genieten.

BREDA VOOR WIE VAN STADS ÉN 
GROEN HOUDT

 BREDA:

 
INWONERS (9E VAN NEDERLAND)185.000
KILOMETER WORDT PER DAG OP 
DE FIETS AFGELEGD500.000

BREDA HEEFT GRATIS FIETSENSTALLINGEN 
DOOR DE HELE STAD
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De Blind Walls Gallery
De Blind Walls Gallery is Breda’s openluchtmuseum op straat. 
Honderd muurschilderingen vertellen de verhalen van de stad. 

Fotocredits: Edwin Wiekens.
30



Het Kasteel van Breda en vanuit park Valkenberg
Twee iconen die onlosmakelijk verbonden zijn met de Nassau-
historie van Breda en ook vandaag de dag nog symbool staan 
voor typisch Bredase kwaliteiten. Het Kasteel is het middelpunt 
van de Nederlandse Defensie Academie.
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In 2009 was Assen onze eerste ervaring met een Nederlandse start van 
La Vuelta a España en dat was een geweldige ervaring. We waren daar zo 
dankbaar voor dat we het gevoel hadden dat we terug moesten komen. 
Ook had ons jubileumjaar natuurlijk een speciale start nodig! We konden 
met Nederland als fietsland en Utrecht als startplaats (eerste stad ter 
wereld die gastheer is van alle drie de grote wielerrondes) La Vuelta een 
speciaal tintje geven. Daarom is het prachtig dat de 75ste editie van onze 
wielerronde in Nederland van start gaat.

Daarnaast wilden we een verhaal vertellen tijdens onze jubileumeditie. 
Nederland en Spanje waren ooit onderdeel van hetzelfde rijk en hebben 
daarom een sterke cultuurhistorische band. Dat verhaal kunnen we 
vertellen met de start van de ronde in 2022 in Nederland. Bovendien 
heeft Nederland ook een rijke wielergeschiedenis en met deze generatie 
wielrenners een kans om opnieuw wielergeschiedenis te schrijven. 2022 
belooft nu al een mooie editie van onze ronde te worden!

Javier Guillén, directeur La Vuelta a España

“ONZE JUBILEUMEDITIE HAD 
EEN SPECIAAL TINTJE NODIG.”
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