
Overvecht-
zuid

12, 13 en 14
mei

Transwijk
20 en 21 mei

Oog in Al
27 en 28 mei

Vleuten - 
De Meern
3 en 4 juni

Zuilen
10 en 11 juni

513 bezoekers 295 bezoekers  230 bezoekers  456 bezoekers  250 bezoekers

Hoograven
17 en 18 juni

Kanaleneiland 
24 en 25 juni

Overvecht-
noord

1 en 2 juli

Leidsche Rijn
8 en 9 juli

Utrecht
Science Park
20 augustus

 362 bezoekers 95 bezoekers  373 bezoekers 427 bezoekers 350 bezoekers

Cruyff Court
Park de Watertoren

AZC 
Joseph Haydnlaan

ZIMIHC 
Theater Zuilen

33Deelnemende 
basisscholen

Doelgroep

4000

Terugblik Vuelta Fietshub
Facts and figures 

Totaal aantal
Fietshub-
bezoekers
In totaal liepen in de stad Utrecht rond de
3500 bezoekers door de welkomstpoort van
ons event en in de provincie waren dat er 500.

Vuelta Fietshub
Vuelta Fietshub is een project van SportUtrecht in het kader van 
La Vuelta Holanda en Utrecht 900 jaar. Vuelta Fietshub is een
rondreizend minifestival met activiteiten op het gebied van sport
en bewegen, kunst, cultuur en duurzaamheid.

Doel van het project: zoveel mogelijk Utrechters in beweging krijgen, zorgen voor
feest en ontmoeting in de wijken én de start van La Vuelta Holanda en de viering
van Utrecht 900 jaar stadsrechten zichtbaar maken. Dit project heeft
plaatsgevonden in de periode van mei t/m augustus 2022 in zowel de stad als de
provincie Utrecht. 

Locaties

Park Transwijk

Actief

Bezoekers*

Fietsen

Project van SportUtrecht, Vuelta Fietshub 2022 

Sportvelden
Weide Wereld

Berlijnplein Kastelenplantsoen
Sportvelden
Marco Pololaan

ZIMIHC Theater Stefanus

Duurzaam

Creatief

Legacy

Met creatieve activiteiten brachten we ook kunst en
cultuur de wijken in. Zo werden bezoekers
gestimuleerd hun talenten te ontdekken op
creatief vlak! Activiteiten in Vuelta Fietshub: foto
expositie en workshops over 900 jaar stadsrechten
en de Utrechtse wijken, graffiti workshops,
fietszadelhoesjes maken, wijkvaandels ontwerpen,
bouwen en proefjes doen, zingen met een koor en
lichtsculpturen bouwen.

SportUtrecht stimuleert Utrechters om (meer) te
sporten en bewegen op ieders niveau. Dat doen we
o.a. door Utrechters kennis te laten maken met
verschillende sporten. Activiteiten in Vuelta
Fietshub: clinics urban sports, pumptrack,
vitaliteitscheck en uitproberen van materiaal voor
sporters met een beperking.

Utrecht samen schoon houden en zorgen voor
bewustwording over belang van een schone
leefomgeving! Activiteiten in Vuelta Fietshub:
cleanup acties in de wijk, educatie over afval,
recyclefabriek, proefjes over duurzaamheid en
pumptrack van gerecycled plastic.

Alle activiteiten, materialen, samenwerkingen en verkregen kennis
krijgen na afloop van het project een vervolg in activiteiten en
bestaande of nieuwe projecten van SportUtrecht en/of partners. De
ontwikkelde aanpak om op deze manier in de toekomst beter te
kunnen sturen op maatschappelijke impact van grote
topsportevenementen is vastgelegd in een aanpak waarmee
SportUtrecht vanaf het najaar van 2022 aan de slag gaat. 

Meer weten? Neem dan contact op met Floor Kok via
floor.kok@sportutrecht.nl of kijk op www.sportutrecht.nl/fietsen. 

Iedereen laten ervaren dat fietsen leuk is!
Activiteiten in Vuelta Fietshub: pumptrack,
fietsgames, oefenen fietsvaardigheid, fietsreparaties,
fun op bijzondere fietsjes, voorronde NK Slowbiken
en samenwerking met praktisch verkeersexamen.

Met  partners 
uit de wijken
Vuelta Fietshub werd met meer
dan 40 betrokken partners
georganiseerd. Veel partners waren
betrokken uit de Utrechtse wijken
en zorgde voor een hoge
betrokkenheid bij de inwoners.

" E R  I S  V E E L
G E D A A N  O M
D E  J E U G D  T E
B E T R E K K E N "

Karim (36) Overvecht 
in het AD

Focus in programma op jeugd (basisschool
leeftijd) en gezinnen met jonge kinderen 
uit Utrechtse wijken en gemeenten in provincie.

In totaal bezochten 69 verschillende klassen de
Vuelta Fietshub met in totaal 1.209 scholieren. 

Ontmoeten
De Vuelta Fietshub vond plaats midden in de wijken
en was een ontmoetingsplek voor inwoners.
Activiteiten in Vuelta Fietshub: gratis toegang, gratis
consumptie voor alle bezoekers, feestelijke sfeer,
samenwerking met wijkorganisaties, zorgvuldig
gekozen locaties in aandachtswijken en gebieden en
activiteiten voor jong en oud.

Thema's 
programmering

Rondreis door de
Provincie Utrecht
Na een rondreis door de Utrechtse
wijken bracht de Vuelta Fietshub ook
een bezoek aan Soest, Amerongen en
Amersfoort.  De provinciale hubs
trokken in totaal 500 bezoekers. 

*Exclusief bezoekers aan de drie provinciale events. 

mailto:floor.kok@sportutrecht.nl
http://www.sportutrecht.nl/fietsen

