Initiatiefnemers vinden financiële risico's te groot

Geen tijdelijke hotels bij start Tour de France
UTRECHT
Tijdelijke hotels in leegstaande
gebouwen komen er tijdens de
Tourstart niet. De initiatiefnemers
vinden de investeringen te riskant.
De kosten moeten in een paar
dagen worden terugverdiend. Ook
de tijdelijke Tourcamping bij
Hercules is van de baan.
NILS DE KRUIJFF

,,De plannen voor de pop-up hotels
waren origineel, maar er kan een
streep door,'' zegt Leo Hollman. De
directeur van Grand Hotel Karel V
coördineert voor het Business
Peloton Utrecht (BPU) de verblijven
voor toeristen die naar de Tourstart
in Utrecht komen.

door kunnen gaan als grasvelden
vertrapt zijn. De Tourcamping op
de velden van Zwaluwen Utrecht,
vlakbij start en finish, gaat wel door.
,,We zitten met onze locatie
natuurlijk gebeiteld,'' zegt
coördinator Martin de Ruiter van de
camping.
In de oude Werkspoorhal in Zuilen
komt ook een tijdelijke camping.
Cycle camping Cartesius biedt
binnen- en buitenarrangementen.
Verder zijn er tourcampings in
Bunnik (De Boomgaard) en bij
recreatieplas Down Under in
Nieuwegein. Hollman: ,,Eerlijk
gezegd is dat voorlopig wel
genoeg. Laten we nu eerst maar
zorgen dat deze initiatieven een
succes worden.''

Een handvol ondernemers had
plannen om lege gebouwen in
Utrecht in te richten als tijdelijke
hotels. De gemeente verleende
daar toestemming voor, maar nu
komen de initiatiefnemers tot de
conclusie dat er te veel haken en
ogen aan zitten. Vooral de kosten
voor brandveiligheid zijn fors. ,,De
initiatiefnemers moeten zelf een
consultant inhuren om het pand
brandveilig te maken. De
brandweer komt daarna het pand
keuren, maar helpt niet mee met de
voorbereidingen,'' legt Hollman uit.
,,Jammer, maar zo is het nu
eenmaal wettelijk geregeld.''
Risico
Omdat de investeringen maar in
een paar dagen kunnen worden
terugverdiend, is het risico voor de
mensen achter de pop-up hotels en
tijdelijke campings groot.
Ook de Tourcamping bij Hercules
op sportpark Voordorp is van de
baan. De omnivereniging vindt het
financiële risico te groot. De club is
bang dat ze opdraait voor kosten
als velden door campinggasten
schade oplopen. Ook vreest
Hercules dat cricketwedstrijden niet
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