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 Onderwerp 

 

Instemmen met het initiatiefvoorstel ‘Start Tour de France in 2025 in Amsterdam’ van het lid 

De Jong (GroenLinks) en kennisnemen van de bestuurlijke reactie. 

 

Met dit initiatiefvoorstel stel ik u voor het volgende besluit te nemen: 

Tekst van openbare 

besluiten wordt 

gepubliceerd 

De gemeenteraad van Amsterdam 

Gezien het initiatiefvoorstel van het lid De Jong getiteld: ‘Start Tour de France in 2025 in 
Amsterdam’, 
 
mede gezien de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel en de behandeling in de 
raadscommissie Zorg Jeugdzorg en Sport; 

 
besluit: 
 

 
I. in te stemmen met genoemd initiatiefvoorstel; 

 
II. de ambitie uit te spreken om in 2025 de Tour de France in Amsterdam te laten 

starten in het kader van het 750-jarig bestaan van de stad;  
 

III. het college te verzoeken om  
 

1. in kaart te brengen wat nodig is om als Amsterdam een bid uit te brengen 
 

2. een haalbaarheidsonderzoek te starten naar het organiseren van de start 
van de Tour de France in Amsterdam in het jubileumjaar 2025, waarbij 
duurzaamheid en verbinding centraal staan; 
 

3. contact te zoeken met de steden Rotterdam en Utrecht om de 
mogelijkheden en wenselijkheid van samenwerking te verkennen en 
eventueel een gezamenlijk bid uit te brengen; 

 
IV. kennis te nemen van de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel. 
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Wettelijke grondslag 

 

Gemeentewet art. 147a, lid 1 

 

 

 

 
Initiatiefvoorstel 

 

 

Aanleiding  

 

In 2025 bestaat Amsterdam 750 jaar. Dat bijzondere jaar wordt groots gevierd. Eén van 

de onderdelen van dit feestjaar zal het hosten van een mooi passend internationaal 

aansprekend topsportevenement in 2025 zijn.1 Dit moet een topsportevenement zijn dat 

past bij de stad, bij een feestelijk jubileumjaar en waarvan de host city nog niet bekend 

is. Tot nu toe is er geen voorstel voor de invulling van dit evenement gedaan.  

 

Met dit initiatiefvoorstel houdt GroenLinks een pleidooi voor het organiseren van de 

start van de Tour de France in Amsterdam in 2025. Dit evenement past perfect bij 

Amsterdam als duurzame en gezonde fietsstad. Wielrennen is populair bij veel 

Amsterdammers en een Tourstart is gratis toegankelijk dus veel mensen kunnen er van 

genieten. Het is daarom het perfecte sportevenement voor het 750-jarig bestaan van de 

stad. De kern van de inzet van Amsterdam hierbij is: duurzaamheid voorop én een feest 

voor iedereen. 

 

Context en historie 

 

De Tour de France is één keer eerder in Amsterdam begonnen: in 1954. In dat jaar is de 

eerste buitenlandse start van de Ronde van Frankrijk. Op de eerste dag wordt de etappe 

Amsterdam - Brasschaat (Vlaanderen) gereden, met het Olympisch Stadion als 

symbolische startplek. Vanaf daar rijden de renners naar de echte start bij de Sloterweg. 

Tussen het Olympisch Stadion en de Sloterweg staan al rijen mensen langs de kant om de 

renners te zien. Het startsein op de Sloterweg wordt gegeven door toenmalig 

burgemeester D’Ailly. De etappe wordt gewonnen door de Nederlandse wielrenner 

Wout Wagtmans.  

 

“De Tour is weg, van Amsterdam op weg naar Parijs. Langs honderdduizenden, ja 

                                                   
1
 Bijlage bij Bestedingskader 2019-2022 voor budget Topsport en Evenementen (december 2018). 

Beschikbaar op: https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/7241228/1/09012f97827a1e61  

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/7241228/1/09012f97827a1e61
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honderdduizenden, dolle Amsterdammers. Als ooit is bewezen dat de Tour de France 

Nederland kan pakken, dan is dat vanmorgen gebeurd,” staat in Het Parool op 

donderdag 8 juli 1954.2 

 

Sinds 1954 is de Ronde van Frankrijk verschillende keren in Nederland gestart: in 

Scheveningen (1973), Leiden (1978), ’s Hertogenbosch (1996), Rotterdam (2010) en in 

Utrecht (2015). De komende jaren tot en met 2022 is nog geen start in Nederland 

voorzien. Wel hebben zowel Rotterdam als Utrecht de ambitie om de Tour de France 

weer naar hun stad te halen. 

  

Amsterdam fietsstad 

 

De fiets is niet meer weg te denken uit het Amsterdamse straatbeeld. Een van de 

bekende pluspunten van Amsterdam is dat de stad relatief lang compact bleef met 

fietsafstanden tussen wonen en werken. In de jaren zestig nam dit een vlucht. Er kwam 

een jonge generatie de stad binnen voor wie de fiets hun gewone vervoermiddel was. De 

jonge mensen die naar Amsterdam kwamen om te studeren, waren gewend om als 

scholier dagelijks te fietsen. Er waren fietsdemonstraties om meer ruimte te krijgen. De 

Fietsersbond werd opgericht. Vanaf de tweede helft van de jaren zeventig ging ook de 

politiek zich meer inzetten voor de fiets en maakte daar ruimte voor.3 Inmiddels heeft de 

politiek Amsterdam als fietsstad volledig omarmd. Het huidige college kiest voor de fiets 

en voetganger boven de auto. Zo komt er steeds meer ruimte voor de fiets door het 

programma Autoluw en het opheffen van 10.000 parkeerplekken voor auto’s. 

 

Fietsen wordt door vrijwel iedereen gedaan. Of je nu jong bent of oud, rijk en arm, uit 

Amsterdam komt of van daarbuiten. De fiets is hét vervoermiddel om je snel en 

makkelijk voort te bewegen door de stad, het is een schoon vervoermiddel en ook nog 

eens gezond. Amsterdam kent meer fietsen dan inwoners: ruim 900.000. Gemiddeld 

fietst de Amsterdammer 900 kilometer per jaar.4 

 

Het heeft ertoe geleid dat Amsterdam echt een fietsstad is geworden. Bij elk lijstje van 

beste fietssteden dat wordt gemaakt, staat Amsterdam in de top. Het werd bijvoorbeeld 

na Kopenhagen de ‘meest fietsvriendelijke stad van de wereld’ volgens het Amerikaanse 

tijdschrift Wired.5 In alle lijstjes prijkt Amsterdam minstens in de top tien van beste 

fietssteden. 

                                                   
2
 Overgenomen van: P. de Brock, in Ons Amsterdam, beschikbaar op 

https://isgeschiedenis.nl/longreads/de-tour-de-france-start-in-1954-in-amsterdam     
3
 https://fietsberaad.nl/Kennisbank/Hoe-Amsterdam-een-fietsstad-werd  

4
 https://www.timetomomo.com/nl/feiten-over-fietsen-in-amsterdam/  

5
 https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/12/fietsstad-kopenhagen-verslaat-amsterdam-6034218-

a1540896?utm_source=NRC&utm_medium=banner&utm_campaign=Paywall&utm_content=paywal

l-mei-2019  

https://isgeschiedenis.nl/longreads/de-tour-de-france-start-in-1954-in-amsterdam
https://isgeschiedenis.nl/longreads/de-tour-de-france-start-in-1954-in-amsterdam
https://fietsberaad.nl/Kennisbank/Hoe-Amsterdam-een-fietsstad-werd
https://www.timetomomo.com/nl/feiten-over-fietsen-in-amsterdam/
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/12/fietsstad-kopenhagen-verslaat-amsterdam-6034218-a1540896?utm_source=NRC&utm_medium=banner&utm_campaign=Paywall&utm_content=paywall-mei-2019
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/12/fietsstad-kopenhagen-verslaat-amsterdam-6034218-a1540896?utm_source=NRC&utm_medium=banner&utm_campaign=Paywall&utm_content=paywall-mei-2019
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/12/fietsstad-kopenhagen-verslaat-amsterdam-6034218-a1540896?utm_source=NRC&utm_medium=banner&utm_campaign=Paywall&utm_content=paywall-mei-2019
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Wielrennen: populair en een breed publiek 

 

Wielrennen wint de laatste jaren aan populariteit. Het is zowel individueel als in een 

groep te doen, en je rijdt vanuit Amsterdam snel de stad uit, de natuur in. Ook is het voor 

veel mensen te beoefenen, ook als je niet erg getraind bent of juist blessuregevoelig. Het 

aantal mensen dat regelmatig op de racefiets stapt, neemt toe. In Nederland zijn 860.000 

mensen die twaalf keer of meer keer per jaar de racefiets of mountainbike pakken. In en 

rond Amsterdam zijn er ongeveer 30.000 regelmatige wielrenners. 

 

Er zijn initiatieven voor het oprichten van een nieuwe wielervereniging. Recent 

organiseerden bewoners in Amsterdam op eigen initiatief opnieuw oude wielerrondes: 

de Ronde van de Orteliusstraat, de Ronde van de Westerstraat en de Ronde van het 

Purmerplein werd nieuw leven ingeblazen. 

 

Ook wordt de wielersport steeds populairder onder vrouwen. Het aandeel vrouwelijke 

wielrenners steeg van 10% in 2010 naar 23% in 2013. Vrouwelijke deelnemers van de 

Amstel Gold Race stegen van 1,7% in 2002 naar 15% in 2013. 

 
Wielrennen als topsport kent een breed publiek. Van oudsher is wielrennen een 
volkssport die door alle lagen van de bevolking gevolgd en beoefend werd. De Tour de 
France wordt door honderdduizenden mensen in Nederland bekeken: in 2017 keken 
gemiddeld 650.000 mensen per dag. Op de Tourstart in Utrecht kwamen bijna een 
miljoen bezoekers af. 
 
Waarom de Tour de France? 

 

De Tour de France was voor het laatst in 2015 in Nederland, in Utrecht. Er is nog geen 

nieuwe Tourstart in Nederland gepland.  

 

Andere wielerevenementen als de Giro d’Italia (Ronde van Italië) en de Vuelta (Ronde 

van Spanje) zijn of zullen recent in Nederland zijn gestart in 2025. De Giro begon in 

Nederland in Groningen (2002), Amsterdam (2010) en Apeldoorn (2016). De Vuelta zal in 

Utrecht starten in 2020. De Vuelta start alleen in steden waar een historische verbinding 

en daarmee een goede reden is om in het buitenland te starten.   

De kans dat een van deze rondes in 2025 nogmaals in Nederland zullen starten is daarom 

kleiner. De kans op binnenhalen van de Tour de France is daarom groter. 

 

De Tour de France is het grootste wielerevenement ter wereld, dat niet zomaar in elke 

stad kan plaatsvinden. Amsterdam is een stad die grote evenementen kan organiseren 

en het thema fietsen breed kan verbinden aan evenementen. Ook past het vieren van 

een belangrijk jubileum goed bij een wielerronde met een lange historie en waarvan de 

eerste buitenlandse editie ook in Amsterdam was. 
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Daarnaast kan Amsterdam de Tour de France voor vrouwen nieuw leven inblazen. In 

2009 werd de laatste editie van de La Grande Boucle Féminine gereden. Sindsdien is er 

alleen een La Course by Le Tour de France, een wielerkoers voor vrouwen die sinds 2014 

op de laatste zondag voorafgaand aan de mannenétappe wordt gereden. Zeker in 

Nederland is er weer behoefte aan een ‘Tour de France Féminin’. Amsterdam zou deze 

kunnen organiseren. Net als in het voetbal is het tijd om de vrouwensport net zo’n status 

en zichtbaarheid te geven als de manneneditie. Amsterdam kan daar als progressieve 

emancipatie-stad ook een rol in spelen.  

 

Iedereen profiteert van Amsterdam als inclusieve fietsstad  

 

De Tour de France is een evenement dat kan zorgen voor verbinding. Het is een 

evenement in de openbare ruimte en de natuur, verspreid over een grote afstand. Het is 

goed in je eentje te bezoeken, maar ook als groep. Vele bezoekers beleven het 

evenement samen met vrienden en familie.6  

 

De Tour is een evenement waar iedereen bij kan aansluiten. In Amsterdam kan de start 

van de Tour de France echt een feest voor alle Amsterdammers zijn. Het is belangrijk om 

hier alle Amsterdammers ook bij te betrekken. Bewoners in alle stadsdelen moeten 

kunnen profiteren en meegenieten van de festiviteiten in het kader van 750 jaar 

Amsterdam. En juist de stadsdelen Nieuw-West, Noord en Zuidoost, zijn het meest 

geschikt om fietsevenementen te organiseren gezien hun ligging en ruimte voor fietsen.  

 

Om te zorgen dat het een feest van iedereen is, kan de verbinding worden gezocht met 

de verschillende wielerverenigingen en betrokken bewoners die de stad rijk is. Er kunnen 

zogenaamde ‘side events’ georganiseerd worden gericht op de amateurwielrenner. Zo 

zijn er initiatiefnemers van de Ronde van de Orteliusstraat en de Ronde van de 

Westerstraat. Deze bewoners kan gevraagd worden ook in het kader van de Tourstart 

laagdrempelige activiteiten te organiseren. Aan de verenigingen kan gevraagd worden 

wat zij leuke activiteiten vinden en welke rol zij zouden willen spelen.  Een idee van 

nieuwe wielervereniging Cycle Capital is om een nachtronde over de A10 te organiseren. 

Dat zou goed in 2025 voor het eerst plaats kunnen vinden. Ook kan de samenwerking 

met de Koninklijke Nederlandse Wielerunie (KNWU) gezocht worden. 

 

Daarnaast kunnen gedurende het jaar andere (kleinere) evenementen worden 

georganiseerd om kinderen, jongeren en andere geïnteresseerden kennis te laten maken 

met fietsen en de wielersport door het organiseren van clinics, wielerbaanraces en 

bijvoorbeeld een tegenwindrace. Er zijn in Amsterdam veel fietslessen voor (oudere) 

vrouwen die dat jaar in de schijnwerpers gezet kunnen worden. Ook zal er aandacht zijn 

voor de toegankelijkheid van het fietsen. Een idee is om ook een driewielerronde te 

                                                   
6
 Trouw, De Verdieping p 3, 4 juli 2019. 
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organiseren en om bijvoorbeeld in samenwerking met de Johan Cruyff Foundation, die 

ook de KNWU ondersteunt, sportactiviteiten te organiseren voor kinderen uit 

minimagezinnen of met een beperking. Dit doen we verspreid over de stad, en houden 

goed rekening met de balans en wensen van de verschillende buurten. 

 

De start van de Tour de France in Amsterdam versterkt de reputatie van Amsterdam als 

stad van de fietser, als stad van de duurzame mobiliteit en als gezonde stad die het 

welzijn van haar burgers hoog in het vaandel heeft staan. 

 

De meest duurzame Tourstart  

 

Een groot evenement als de Tour heeft natuurlijk zijn weerslag op de leefomgeving. 

Vooropgesteld: Amsterdam gaat een topsportevenement organiseren. Gegeven het feit 

dat Amsterdam voornemens is een topsportevenement te organiseren, zoals in de 

plannen van het College uit december 2018 staat, is de fractie van GroenLinks van 

mening dat dit een duurzaam, sociaal en passend evenement bij de stad moet zijn, 

waarbij rekening gehouden wordt met drukte en spreiding. 

 
We spreken de ambitie uit om in 2025 de meest duurzame Tourstart ooit te organiseren. 
De Tour is de laatste jaren al steeds meer aan het verduurzamen en dat zal in 2025 weer 
een stuk verder zijn. Al sinds 1930 rijdt er een ‘milieu-auto’ met de karavaan mee om 
mensen te wijzen op het opruimen van afval. Afval wordt altijd opgeruimd en er wordt 
door de Tourorganisatie ingezet op veel minder afval. Twee jaar geleden tekende de 
tourorganisatie een convenant om het afval met 25% te verminderen.7 Amsterdam kan 
eisen dat er geen wegwerpplastic wordt gebruikt door de horeca. Alles gaat met 
statiegeldglazen. Bij evenementen wordt duurzame stroom gebruikt. En er wordt ingezet 
op het gebruik van streekproducten en inzet van lokale bedrijven en dienstverlening. 
 
Ook stond in het convenant uit 2017 dat 80 procent van alle reizen met het openbaar 
vervoer of carpooling gemaakt zouden worden.  De stad Brussel die dit jaar de start 
organiseert, stimuleert bezoekers zoveel mogelijk met de fiets of het openbaar vervoer 
te komen. In Amsterdam zal dat gezien de goede OV- en fietsinfrastructuur nog 
makkelijker zijn. 
 
Auto’s in de Tour rijden 10 km/u minder hard dan de standaard toegestane snelheid. 
Meerdere van de karavaanauto’s zijn nu al hybride, in 2025 zullen die geheel elektrisch 
kunnen zijn.8 Mogelijk hebben auto’s tegen die tijd genoeg laadvermogen om de Tour 
geheel elektrisch te rijden. Amsterdam zou als voorwaarde kunnen stellen dat een deel 
van de auto’s geheel elektrisch is. 
 

Voorkom onnodige drukte  
 

Er zijn (terechte) zorgen over drukte in de binnenstad van Amsterdam en het grote 

                                                   
7
 Trouw, De Verdieping, p 2-3, 4 juli 2019. 

8
 Trouw, De Verdieping, p 2-3, 4 juli 2019. 
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aantal festivals. Dat is met dit evenement goed te ondervangen. De Tour komt niet in de 

binnenstad. De start kan heel goed net zoals in 1954 in het Olympisch Stadion en/of in de 

andere ruimere, rustigere stadsdelen plaatsvinden. De Sloterweg ligt voor de hand 

omdat daar ook de wielerbaan ligt. Als gezegd zijn vooral de Nieuw-West, Noord en 

Zuidoost geschikt om fietsevenementen te organiseren. Daar liggen de beste en langste 

fietspaden en kun je de omliggende natuurgebieden in fietsen. De Tour de France heeft 

de regel dat in natuurgebieden geen luide muziek mag klinken.9 

 

En door het in samenwerking met een andere grote stad te organiseren, kunnen 

bezoekers aan de Tourstart verspreid worden over twee steden. Uiteraard zullen er meer 

bezoekers in Amsterdam zijn vanwege de Tourstart dan in een normaal weekend in juli. 

Maar aangezien de stad maar één keer dit bijzondere jubileumjaar zal vieren, kunnen we 

zoiets bijzonders als een Tourstart verwelkomen.   

 

Door samenwerking spreiden we succes, financiën en drukte  
  
Zowel Rotterdam als Utrecht verkennen momenteel de mogelijkheden om de ‘Grand 
Départ’ wederom naar hun stad te halen.10 11 12 
 
Het zou goed zijn om te verkennen welke mogelijkheden tot samenwerking er zijn, en 
om als steden samen zo mogelijk een bid te doen. Dat vergroot de kans op het winnen 
van een bid, maakt de organisatie mogelijk goedkoper en hoeven we niet met een 
andere Nederlandse stad te concurreren. 
 
Daarnaast zou het samen organiseren van de Tourstart de druk op Amsterdam 
verkleinen. Er zijn vele mogelijkheden. Zo zou de eerste dag de proloog, een individuele 
tijdrit van maximaal 8 kilometer, rond Amsterdam kunnen worden georganiseerd. Op 
zondag kan dan de eerste etappe starten vanuit Rotterdam of Utrecht. Of de Tour kan 
beginnen met de etappe Amsterdam via Utrecht naar Rotterdam, of door het Groene 
Hart. Op zondag kan de tweede Tourdag dan in Rotterdam starten. Dat maakt het 
mogelijk de organisatie en toestroom van bezoekers te delen. 
 
GroenLinks verzoekt het College dan ook zo snel mogelijk contact te zoeken met de 

steden Rotterdam en Utrecht om de mogelijkheden en bereidheid tot samenwerking te 

verkennen.   

 

Kosten en opbrengsten 

 

                                                   
9
 Trouw, De Verdieping, p 3, 4 juli 2019. 

10
 https://www.ad.nl/utrecht/tour-start-in-2025-weer-in-utrecht-waarom-

niet~adcd6210/?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web  
11

 https://www.rijnmond.nl/nieuws/175952/Rotterdam-wil-opnieuw-start-Tour-de-France-organiseren  
12

 https://www.telegraaf.nl/sport/1842951043/rotterdam-aast-op-de-tour-start-binnen-vijf-

jaar?utm_source=google&utm_medium=organic  

https://www.ad.nl/utrecht/tour-start-in-2025-weer-in-utrecht-waarom-niet~adcd6210/?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web
https://www.ad.nl/utrecht/tour-start-in-2025-weer-in-utrecht-waarom-niet~adcd6210/?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web
https://www.rijnmond.nl/nieuws/175952/Rotterdam-wil-opnieuw-start-Tour-de-France-organiseren
https://www.telegraaf.nl/sport/1842951043/rotterdam-aast-op-de-tour-start-binnen-vijf-jaar?utm_source=google&utm_medium=organic
https://www.telegraaf.nl/sport/1842951043/rotterdam-aast-op-de-tour-start-binnen-vijf-jaar?utm_source=google&utm_medium=organic
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De organisatie van de Tour de France is een flinke investering. Amsterdam is al 

voornemens een topsportevenement te organiseren in 2025 en daar geld voor uit te 

trekken. Daarnaast zou een evenement met de allure van de Tour de France mogelijk 

kunnen rekenen op financiering vanuit het Rijk en private partijen. Ervaringen in Utrecht 

en Rotterdam laten zien dat de Tour de France weliswaar geld kost, maar dat het ook 

veel (meer) oplevert. Meerdere berekeningen laten zien dat het de stad genoeg oplevert 

om de kosten eruit te halen. 13 

 

Niet alles is daarbij in geld uit te drukken. Wat het oplevert voor het plezier en 

verbondenheid onder Amsterdammers, is de belangrijkste meerwaarde en moet voorop 

staan.  En met een gratis toegankelijk, laagdrempelig en populair evenement als de Tour 

de France moet dat mogelijk zijn. 

 

Volgende stappen 

 

GroenLinks heeft met dit initiatiefvoorstel de motivatie en mogelijkheden voor het 

organiseren van de Grand Départ in Amsterdam in 2025 willen schetsen. De volgende 

stap is om in kaart te brengen wat we moeten doen om een bid uit te kunnen brengen.  

 

Belangrijk is om snel contact te zoeken met de steden Rotterdam en Utrecht over de 

mogelijkheden en wenselijkheid van samenwerking.  

 

Daarna kan een haalbaarheidsonderzoek worden gestart. Hoe haalbaar is het winnen van 

het bid? Wat zijn de baten en de gevolgen voor de stad? Kunnen we zorgen dat het een 

feest voor alle Amsterdammers wordt? Wat gaat het kosten? Wat zijn de verwachte 

opbrengsten? Hoe kan worden samengewerkt met bijvoorbeeld de provincie, private 

partijen en fondsen om dit te realiseren? 

 

Tot slot is het wenselijk om ambassadeurs te zoeken. Natuurlijk zal de Fietsburgemeester 

van Amsterdam een rol spelen. Wielerverenigingen kunnen betrokken worden. En de 

laatste Nederlandse etappewinnaar van de Tour in 2018 is een Amsterdammer: Dylan 

Groenewegen. En zijn er in Amsterdam veel (top)sporters die betrokken zijn bij de 

wielersport en als ambassadeur kunnen optreden. Het zou goed zijn ook hen te 

betrekken bij de viering van 750 jaar Amsterdam. 

 

 
 Stukken 

  
Meegestuurd  
Ter inzage gelegd Bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel (PM) 

 

                                                   
13

 https://www.nu.nl/utrecht/4197818/tour-france-levert-utrecht-253-miljoen-euro-op.html  

https://www.nu.nl/utrecht/4197818/tour-france-levert-utrecht-253-miljoen-euro-op.html
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Het lid van de gemeenteraad van Amsterdam 

  

D.S. de Jong   

  

 


