


Huldenberg & WK Wielrennen

• Unieke kans om de troeven van Huldenberg in de kijker te zetten voor 
breed publiek (nationaal & internationaal)

• Tal van opportuniteiten voor lokale actoren: verenigingen, horeca, 
handelaars, scholen,… eigenlijk ganse bevolking

• WK hopelijk apotheose na moeilijke COVID-periode

• Gemeentelijke inspanning:
• Inbreng € 75.000  (overkoepelende kosten)

• gratis infrastructuur

• logistieke ondersteuning 



Uniek gebeuren

• 100ste verjaardag van het WK in bakermat van het wielrennen: 
Vlaanderen

• Vorige editie in België bijna 20 jaar geleden (Zolder 2002)

• Apart concept: vele Vlaamse actoren betrokken

• Tal van Belgische toppers & kanshebbers in alle categorieën

• Wereldwijd gebeuren met enorm veel media-aandacht

• Leuven & Flandrien-lus in Druivenstreek als grote aantrekkingspolen

• Smeysberg is samen met aankomstplaats Leuven “place to be”



Programma WK

• Zaterdag 18/09: Startevenement in Brugge

• Zon 19/09 – Woe 22/09: Tijdritten (Knokke-Heist - Brugge)

• Don 23/09 – Zon 26/09: Wegritten (Antwerpen – Leuven)

• Donderdag 23/09: Trainingen + toeristentocht

• Vrijdag 24/09: Beloften

• Zaterdag 25/09: Dames Elite

• Zondag 26/09: Heren Elite

• Flandrien–lus in wedstrijden Beloften, Dames en Heren Elite



Huldenberg Officieel WK - Dorp

Vier gaststeden 

Fungeren als start- & aankomstplaats:

• Knokke – Heist

• Brugge

• Antwerpen

• Leuven

Vijf officiële WK – dorpen:

De fandorpen

• Damme

• Keerbergen

• Tervuren

• Overijse

• Huldenberg



Huldenberg Officieel WK - DORP

Promotionele return:

• Gebruik van titel WK-dorp

• Link op officiële website WK

• Pagina in WK-gids, Nieuwsblad,…

• Roadshow (21 augustus)

Faciliteiten:

• Reuzescherm

• Educatief pakket scholen



Praktische organisatie

• Gemeente officiële organisator

• Oproep medewerking (overkoepelende structuur)

• Oprichting vzw Huldenberg Fandorp WK 2021
vanuit fiscale / financiële / praktische overwegingen

• Samenwerkingsovereenkomst gemeente – vzw

• Werking vzw:
• Bestuur met 8 leden

• 3 gemeentelijke vertegenwoordigers

• 2 vaste medewerksters secretariaat/communicatie

• Werkgroepen



Behoefte aan bekend wielerfiguur die ons verhaal 
buiten Huldenberg mee uitdraagt

Sven Nys geknipte persoon: 

Brabander met hart voor onze streek, vlotte spreker, 
geliefd bij publiek, nog steeds zeer actief & bovenal 
super enthousiast om mee te werken. 

Zijn engagement:

• Cycling Academy voor het eerst on tour

• Netwerkevent Druivenstreek

• Promotie via zijn eigen kanalen & in media

• Aanwezigheid op aantal aanloopactiviteiten

Sven Nys ambassadeur



Communicatie

We zijn gestart!

• Persrelease 

• HLN streeknieuws krant & 
online

• ROB

• Website

• Social



Surf naar onze website
www.wkhuldenberg.be



Communicatie

Facebook / Instagram 

Oproep aan allen : deel, like, share, volg, post



Communicatie

• WK–krant in 3 edities verspreid over de zomermaanden (interviews, 
reportages, nuttige praktische info, aanloopactiviteiten,…)

• Digitale nieuwsbrief naar specifieke doelgroepen zoals handelaars en 
vrijwilligers

• Affiches, flyers, gemeentelijke kanalen

• Algemeen contact: info@wkhuldenberg.be

• Specifieke promotionele activiteiten (o.a. etalagewedstrijd winkels)

mailto:info@wkhuldenberg.be


Programma aanloopactiviteiten

• 28/05 – 30/05: Wandelrecordpoging Smeysberg t.v.v. 
Casa Magnolia

• Zaterdag 19/06: Cycling Academy Sven Nys + 
netwerkevent

• Woensdag 28/07: ploegenvoorstelling en eerste rit 
Ronde van Vlaams-Brabant

• Weekend 14-15/08: 
Juniorenwedstrijd/Dorpelingenkoersen 

• Zaterdag 21/08: Roadshow WK + Cycling Academy Sven 
Nys

• Zondag 05/09: Wedstrijden junioren/elite/beloften 
Neerijse

• Zaterdag 11/09: Voorstelling Sportman II met Ruben Van 
Gucht



Programma aanloopactiviteiten

• Zaterdag 18/09: Extra Time Koers met Ruben Van Gucht

• Zondag 19/09: Benelux Kampioenschap Retrokoers met 
dagprogramma in “retro” stijl

Bijkomende ideeën & suggesties:

• programma@wkhuldenberg.be

• publicitaire ondersteuning via kanalen WK Huldenberg

• andere ondersteuning te bekijken in functie van wensen

• autonomie organisator

mailto:programma@wkhuldenberg.be


Programma WK – Grote lijnen

Passage wedstrijden

Vrij 24/09 Beloften Smeysberg 1e maal 16u

Centrum 16u35 (Smeysberg 2e maal)

Zat 25/09 Dames elite Smeysberg 1e maal 16u

Centrum 16u35 (Smeysberg 2e maal)

Zon 26/09 Heren elite Smeysberg 1e maal 13u20

Centrum 13u55 (Smeysberg 2e maal)

Smeysberg 3e maal 16u10

Centrum 16u45 (Smeysberg 4e maal)



Programma WK – Grote lijnen

Doorlopende randactiviteiten:

• Live verslaggeving wedstrijden op reuzeschermen

• Expo Kronkel

• Kermis, springkastelen, speciale attracties,…

• Hapje Tapje (gevarieerd aanbod/wereldkeuken)

• Optredens

• Straatanimatie

• Aangepaste activiteiten per doelgroep



Huldenberg in de kijker

• Campagne “Mooiste WK–dorp”

• Op positieve opvallende manier in beeld komen tijdens de live 
uitzendingen (uniforme uitstraling doorheen gans de gemeente)

• Gemeenschapsgevoel creëren in de aanloop, gans het dorp laten 
toeleven naar het WK

• Toeristische troeven uitspelen, in het bijzonder de troeven met link 
naar “bewegen” (fietsen/wandelen)

• Aandacht voor streekproducten



Catering

• Klemtoon op groot fandorp in Centrum Huldenberg

• Fandorp op kleinere schaal in Loonbeek & Neerijse

• Opportuniteit voor elke vereniging & handelaar

• Basisprincipes:
• Centrale verkoop consumptiebonnen

• Logistiek / drankaankoop gecentraliseerd

• Solidariteitsmechanismen/samenwerkingsverbanden

• Voedingsaankopen bij Huldenbergse handelaars

• Duurzaamheid, diversiteit & kwaliteit



Catering - Hotspots

• Gemeenteplein (centrale ankerplaats wedstrijden)

• Zone aan vijver (gericht op kinderen – jeugd)

• Publiekstent Parking Kronkel (beschikbaar vanaf woensdagavond)

• Zone naast tent Parking Kronkel (gericht op jongeren – lounge)

• Spiegeltent op Parking Kronkel (10 dagen beschikbaar)

• Sporthal De Kronkel (Expo – opening donderdagavond)

• Zone achter gemeentehuis - Pijlijser (lounge – VIP)

• Braderie met kleinere kramen (Elzasstraat – De Peuthystraat)



Catering/logistiek

• Billijke verdeling randprogramma over hotspots 

• Mogelijkheden catering tijdens aanloopactiviteiten vzw

• Eigen initiatieven aanloopactiviteiten (vrijheid op vlak van catering)

• Ideeën & suggesties altijd welkom (specifieke locaties, ontbijtservice, 
spiegeltent,…)

• Vrijwilligers voor allerlei taken (parkeerstewards, logistiek, 
bedelingen,…): zowel individueel als per vereniging mogelijk

• Contact: catering@wkhuldenberg.be

mailto:catering@wkhuldenberg.be


Mobiliteit

Beperkingen/hinder vanaf donderdag 23/09

Duurzaamheid

• Fietsparkings aan ingang invalswegen

• Shuttlebussen (inwoners Ottenburg/SAR & publieke 
randparkings Waver Noord)

Parkings in nabijheid fandorp gericht op medewerkers, VIP & bussen

(beschikbare parkings + éénrichtingsverkeer bepaalde straten)

Zoektocht naar verblijfplaatsen campers in nabijheid fandorp

Vragen: mobiliteit@wkhuldenberg.be

mailto:mobiliteit@wkhuldenberg.be


Verdere voorbereiding

Oproep deelname & ondersteuning werkgroepen:

• Communicatie (o.a. redactie WK – krant)

• Programma 

• Catering/logistiek

Informatietraject specifieke doelgroepen (dorpsraden, verenigingen, 
handelaars,…): april – mei 

Terugkoppelingsmomenten & indiening voorstellen: juni

Toewijzing & afbakening: juli


