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Van 18 tot 26 september 2021 verwelkomt Vlaanderen
de UCI Road World Championships. Het WK komt niet
alleen thuis in de bakermat van de wielersport, maar
viert in 2021 ook z’n 100ste verjaardag. Vlaanderen en
de hele wielerwereld mogen zich bijgevolg opmaken
voor een ongetwijfeld memorabele editie. Deze feesteditie geeft ons de gelegenheid om terug te blikken
op de voorbije eeuw en de vele mooie momenten te
koesteren. Maar het biedt ons ook de opportuniteit om
vooruit te kijken, om samen met de volgende generaties hedendaagse uitdagingen aan te gaan en nieuwe
herinneringen te creëren. Het is immers van cruciaal
belang kritisch te blijven en vooruit te gaan. In nieuwe
tijden met nieuwe uitdagingen.

Championships in Vlaanderen toonaangevend worden
op vlak van duurzaamheid, dat naast state-of-the-art
en innovatie één van dé kernwaarden van Flanders 2021
is. Tijdens de 2021 UCI Road World Championships zal
de UCI samen met de Vlaamse overheid, de gaststeden, het LOC (het lokaal organisatiecomité), Deloitte,
OVAM en alle betrokken partners z’n schouders onder
deze doelstelling zetten.

Eén van die uitdagingen is duurzaamheid. Bewust
omgaan met het milieu heeft de voorbije jaren een
centrale plaats gekregen in onze hedendaagse maatschappij. Daarom moeten de 2021 UCI Road World
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VOORWOORD VLAANDEREN
Tussen 18 en 26 september zullen de ogen van koersfanaten uit alle hoeken van de wereld op Vlaanderen
gericht zijn. Geen beter moment om Vlaanderen in
de markt te zetten als wielerregio bij uitstek, geen
beter moment om ook fietstoeristen te overtuigen van
alle troeven van Vlaanderen fietsland én geen beter
moment om onze internationale voortrekkersrol inzake
hergebruik en recyclage en onze steile ambities om
onze CO2-uitstoot te verminderen aan de wereld te
tonen.
Vlaanderen rijdt al een tijdje aan kop van het Europese
peloton voor wat betreft de recyclage en het hergebruik
van gebruikte goederen. Dankzij EventFlanders kunnen
we die koppositie nu ook aan de wereld tonen tijdens
een internationaal topevenement in Vlaanderen. Onze
verregaande engagementen en realisaties op het terrein hebben ook de UCI er nog meer van overtuigd
om hun organisatie te verduurzamen en internationale topwedstrijden niet langer te benaderen als doel
op zich, maar ze in te zetten als een middel voor een
gezondere leefomgeving.

Ik ben mij ervan bewust dat het werk nog lang niet
af is. In tegendeel, het begint nog maar pas. Om het
met een huizenhoog cliché te zeggen: Parijs is nog ver.
Maar met een ambassadeur als het wk wielrennen en
met topwielrenners, waar onze flandriens van de toekomst met grote ogen naar kijken, die mee hun schouders zetten onder het verkleinen van onze afvalberg en
onder minder uitstoot van broeikasgassen komen we
toch al een stuk dichterbij.
Geniet van de koers. Geniet van ons prachtig
Vlaanderen en steek ook zelf een tandje bij om het mee
proper te houden.

ZUHAL DEMIR
Vlaams minister van Toerisme en Omgeving

Alles begint in het peloton, waar de renners sinds dit
jaar hun afval niet meer in de berm gooien, maar in
de vooraf afgebakende ‘litter zones’ waar het nadien
door vrijwilligers wordt opgehaald. Maar ook achter de
schermen wordt de omslag volop gemaakt naar minder
uitstoot van CO2 en naar een kleinere afvalberg. En ook
de supporters naast de weg worden overtuigd om dit
goede voorbeeld te volgen.

2021 ROAD
WORLD CHAMPIONSHIPS

FLANDERS
BELGIUM

Powered by

DUURZAAMHEIDSPLAN

4

VOORWOORD DELOITTE
Duurzaamheid en sport dragen we hoog in het vaandel
bij Deloitte. Wij geloven dat het beoefenen van sport
bijdraagt tot het fysieke en mentale welzijn van onze
medewerkers. We vinden ook dat de impact die we
hebben op de wereld start bij onszelf, en daarom staat
het verantwoord omspringen met de planeet centraal
in onze strategie. Dat vertaalt zich in wat we doen, hoe
we ons gedragen en hoe we respectvol omgaan met
mens en milieu. Deze waarden dragen we ook uit in
ons duurzaamheidspartnership met vzw WK 2021,
Vlaanderen en UCI.
Als marktleider doen we er alles aan om onze ecologische voetafdruk in te perken en zo bij te dragen aan een
duurzamere wereld. We doen dit door groenere keuzes
te maken inzake mobiliteit, reisgedrag en infrastructuur en slaagden erin om onze CO2-uitstoot met 33%
te reduceren. Als organisatie moedigen we ook onze
medewerkers aan om doordachte keuzes te maken en
mee te helpen aan een betere, groenere toekomst.
Maar we kijken ook verder dan onszelf. We merken
bij onze klanten dat ESG-regels hoger op de agenda
staan. Duurzaamheid speelt ook bij hen een steeds
belangrijkere rol. We helpen hen vanuit onze duurzame voortrekkersrol om strategisch groenere keuzes
te maken.
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Zo helpen wij ook vzw WK 2021, Vlaanderen en UCI.
Wij hebben advies geboden bij het opstellen van haar
duurzaamheidplan en volgen de implementatie van dit
plan op de voet. We brengen de uitstoot die het WK
met zich mee brengt voor het eerst in kaart en werken samen aan actiepunten voor een CO2 neutralere
toekomst.
Als wielerliefhebber ben ik dan ook verheugd dat de
UCI Road World Championship dit jaar terug naar
België komt om zijn 100ste verjaardag te vieren in de
bakermat van de wielersport. Deloitte is ook blij haar
steentje te kunnen bijdragen om van dit wielerfeest
een duurzamer evenement te maken en de UCI en het
organisatiecomité “Flanders 2021” te begeleiden in
haar duurzaamheidsambities binnen het project ‘2021
UCI Road World Championships’.

PIET VANDENDRIESSCHE
CEO Deloitte Belgium
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VOORWOORD UCI
Klimaatverandering vormt wereldwijd een grote
bedreiging voor de bevolking en als voorzitter van de
UCI ben ik blij dat de wielersport zijn verantwoordelijkheid neemt als het gaat om het bestrijden van deze
internationale crisis.
Als wereldwijd bestuursorgaan voor wielrennen zet de
UCI zich in om de impact van haar activiteiten op het
milieu te verminderen en samen te werken met stakeholders om belangrijke veranderingen binnen de sport
te realiseren.
De UCI heeft niet alleen haar eigen interne doelstellingen vastgelegd, maar ook duurzaamheidsrichtlijnen
gepubliceerd waarin aanbevelingen worden geformuleerd voor alle wielerstakeholders om duurzame praktijken te integreren in hun dagelijkse activiteiten.

Fietsen kan ongetwijfeld een belangrijke rol spelen om
milieuproblemen het hoofd te bieden. Met de steun
van organisatoren zoals Flanders 2021 en de medewerking van alle partners van het evenement kunnen we
heel wat doen om enkele van de grootste bedreigingen
voor de mensheid aan te pakken.
Samen kunnen we de missie van de UCI helpen vervullen: van fietsen een van de duurzaamste sporten ter
wereld maken en de fiets promoten als een belangrijk
transportmiddel in de strijd tegen klimaatverandering,
om de gezondheid te verbeteren en om te bouwen aan
een duurzamere toekomst voor iedereen.

DAVID L APPARTIENT
Voorzitter UCI

Ik feliciteer en bedank Flanders 2021 dan ook voor het
erkennen van het absolute belang van duurzaamheid
met een strategie die alle aspecten van de organisatie
en de uitvoering van de UCI Road World Championships
2021 bestrijkt. Dit jaar vieren we de honderdste editie
van ons jaarlijks topevenement en met deze duurzaamheidsstrategie maakt Flanders 2021 de weg vrij voor de
volgende 100 jaar.
Van energie- en waterverbruik, ruimtegebruik en afvalbeheer tot veiligheid, gelijkheid en fair play: deze duidelijke en allesomvattende strategie zal ervoor zorgen
dat de UCI Road World Championships 2021 een voorbeeld zijn voor andere sportevenementen.
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FLANDERS 2021, WHERE CHAMPIONS ARE BORN
ANTWERPEN
KNOKKE-HEIST

START TIME TRIALS
START ROAD RACES

18-26 SEPTEMBER

7

LEUVEN

DE
KEER IN
BELGIË
FINISH TIME TRIALS
FINISH ROAD RACES

BRUGGE
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FLANDERS 2021, WHERE CHAMPIONS ARE BORN
1
EEN VOORTRAJECT

2
DE KAMPIOENSCHAPPEN

3
HET RANDPROGRAMMA

4
DE LEGACY

Bijkomende activiteiten
en evenementen

Individuele tijdritten

Evenementen die
verband houden met de
kampioenschappen en die
doorgaan op de data van de
kampioenschappen.

Geheel van duurzame initiatieven
en activiteiten waarvan wordt
beoogd dat het duurzaam effect
na afloop blijvend is.

Wegritten
Vergroot de aandacht
Gemengde ploegentijdrit
Sportief en toeristisch-cultureel
aantrekkelijk

Toegankelijk

Trainingsmomenten

Ontwikkeling van een
duurzaamheidsrapport dat met
alle actoren zal gedeeld worden.

Officiële ceremonie

Toegankelijk
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DUURZAAMHEIDSSTRATEGIE
Flanders 2021 moet toonaangevend worden op vlak van duurzaamheid. Door de juiste maatregelen te nemen zal dit mogelijk gemaakt worden. Hiervoor werd een duurzaamheidsstrategie opgesteld met volgende thema’s:

ENERGIEVERBRUIK

WATERVERBRUIK

RUIMTEGEBRUIK

AFVAL

CATERING

MATERIALEN

MOBILITEIT

KLIMA AT

TOEGANKELI JKHEID

GEZONDE
LEVENSSTI JL

VEILIGHEID

GELI JKHEID

FAIR PL AY

GOED BESTUUR

& INCLUSIVITEIT
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ENERGIEVERBRUIK
AMBITIE FLANDERS 2021

INZET DUURZAME ALTERNATIEVEN

△ Het energieverbruik reduceren in aanloop naar en
tijdens het evenement.
△ Grijze energie en klassieke dieselgeneratoren worden tot een minimum beperkt.
△ In de kijker zetten van duurzame energie,
de energie van de toekomst.

Indien er sites zijn waarbij niet kan aangesloten worden op het vaste elektriciteitsnet, worden er duurzame
alternatieven voorzien en klassieke diesel generatoren
zoveel mogelijk beperkt. Onderstaande volgorde zal
gehanteerd worden:

ACTIEPUNTEN

2. Groene batterij / alternatieven op zonne- en
windenergie

DUURZAME KANTOREN

Het LOC organiseert het evenement vanuit moderne
en duurzame kantoren en beperkt het energieverbruik.
ENERGIEPLAN & ENERGIESPECIALIST

1. Gebruik stedelijke groene stroom

3. Inzet biodiesel generatoren
4. Inzet diesel generator
Het LOC zal hiervoor samenwerken met de Powershop.

Om het energieverbruik tijdens het evenement zoveel
als mogelijk te reduceren, wordt er een energiespecialist aangesteld en wordt er per stad een energieplan
opgemaakt. Het LOC heeft hiervoor The Powershop
aangesteld.
GEBRUIK STEDELIJKE GROENE STROOM
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In alle gaststeden zal gebruik gemaakt worden van het
bestaande elektriciteitsnet om zo optimaal te genieten
van de stedelijke groene stroom. Het LOC maakt hiervoor afspraken met de stedelijke diensten.
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ENERGIEVERBRUIK
DUIDELIJKE AFSPRAKEN

Via het duurzaamheidscharter, opgesteld door het
LOC, OVAM en Deloitte, worden er duidelijke afspraken gemaakt met de verschillende actoren, zoals o.a.
standhouders, cateraars en partners, over energiebesparende maatregelen.
METEN IS WETEN

Tijdens het evenement wordt het energieverbruik
nauwkeurig opgevolgd en hier wordt nadien over
gerapporteerd door duurzaamheidspartner Deloitte.
Deze cijfers kunnen een leidraad bieden voor toekomstige (sport)evenementen. Daarnaast zal ook de CO2impact van het evenement berekend worden.
ELEKTRISCHE / HYBRIDE WAGENS

© Photonews

Wagenpartner Skoda voorziet 4 elektrische (Skoda
Enyaq) en 30 hybride wagens (Skoda Superb) die zowel
voor als tijdens het evenement zullen gebruikt worden
door het LOC en UCI. Bedoeling is om deze modellen
maximale exposure te geven. Naast de inzet van deze
wagens zal het LOC ook nog waar mogelijk elektrische
gators voorzien (zeker in zones waar veel publiek verwacht wordt).
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WATERVERBRUIK
AMBITIE FLANDERS 2021

INZET TOILETWAGENS EN VACUÜMTOILETTEN

△ Het waterverbruik reduceren in aanloop naar en
tijdens het evenement.
△ Waterpunten voorzien voor fans

ACTIEPUNTEN

Indien er niet voldoende openbare toiletten beschikbaar zijn, wordt er gekeken naar duurzame oplossingen en worden chemische toiletten zoveel mogelijk
beperkt Onderstaande volgorde zal hierbij gehanteerd
worden:
1. Gebruik bestaande openbare toiletten

OPMAAK WATERPLAN

Per site wordt een waterplan uitgewerkt om zo efficiënt
mogelijk om te gaan met (afval)water.

2. Inzet toiletwagens (indien afvalwater kan geloosd
worden in bestaande rioleringen)
3. Inzet vacuümtoiletten

OPENBARE TOILETTEN

Er zal optimaal gebruik gemaakt worden van de
bestaande infrastructuur (openbare toiletten). De gaststeden hebben hiervoor de nodige info bezorgd en het
LOC heeft dit opgenomen in zijn plannen.
MILIEUVRIENDELIJKE
SCHOONMAAKPRODUCTEN

Gebruik van milieuvriendelijke schoonmaakproducten
(EU Ecolabel) door het LOC op de diverse sites.

4. Inzet chemische toiletten
DUIDELIJKE AFSPRAKEN

Via het duurzaamheidscharter worden er duidelijke
afspraken gemaakt met de verschillende actoren, zoals
o.a. standhouders, cateraars en partners, over waterbesparende maatregelen.
METEN EN WETEN

Rapportering over het waterverbruik na het evenement
door duurzaamheidspartner Deloitte.
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DRINKWATERFONTEINEN

Er zal optimaal gebruik gemaakt worden van de
bestaande stedelijke drinkwaterfonteinen.
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RUIMTEGEBRUIK
AMBITIE FLANDERS 2021

△ Optimaal gebruik maken van bestaande gebouwen
△ Het respecteren van geluidsnormen en van de
omgeving.

ACTIEPUNTEN
GEBRUIK BESTAANDE GEBOUWEN

Er wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van bestaande
gebouwen (Casino Knokke-Heist, Concertgebouw
Brugge, Hilton Antwerpen, Sportoase Leuven,
Brabanthal Leuven…). In zones waar geen bestaande
infrastructuur voorhanden is, zal er met tenten of
andere tijdelijke constructies gewerkt worden. Dit
wordt echter zoveel als mogelijk beperkt.

RESPECTEREN GELUIDSNORMEN

De geluidsnormen zullen tijdens het evenement gerespecteerd worden. Hiervoor zullen in de gaststeden
geluidsmetingen worden uitgevoerd. Aan onze leverancier van geluidsmateriaal zal gevraagd worden om
te zorgen voor een optimale spreiding van het geluid
over het publiek.
RESPECTEREN OMGEVING

Er zal met respect worden omgegaan met het terrein en de beplanting. Hierbij zal de bodem optimaal
beschermd worden door het gebruik van rijplaten
(waar nodig), het afsluiten van gevoelige plaatsen met
dranghekkens en het Voorkomen van lekken van schadelijke vloeistoffen. De lokale autoriteiten zullen hier
mee over waken.

WILDPLASSEN VOORKOMEN

© Jan D’Hondt

Het LOC zal voldoende toiletten voorzien en hier duidelijk over communiceren om wildplassen te voorkomen.
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AFVAL
AMBITIE FLANDERS 2021

DUIDELIJKE AFSPRAKEN

△ Het vermijden van afval, het hergebruiken en het
recycleren van materialen.
△ Het organiseren van een proper 2021 UCI Road
World Championships

ACTIEPUNTEN

INZET GREEN TEAMS

WASTE MANAGEMENT PLAN

Het LOC heeft twee afvaloperatoren, Vanheede en
Suez, aangesteld. Deze afvaloperatoren zullen samen
met het LOC en de gaststeden een waste management
plan per site opmaken.
RECYCLAGE

Bovenstaande afvaloperatoren zullen samen met de
gaststeden instaan voor de afvalophaling. Hierbij wordt
gestreefd naar gescheiden afvoer en verwerking van
de afvalstromen zowel front-als backstage. Frontstage
zullen voldoende afvalbakken en (bemande) afvaleilanden worden geplaatst.

FLANDERS
BELGIUM

Tijdens het evenement zal het LOC op de verschillende
sites green teams inzetten. Op de drukste sites zullen
ook de afvaleilanden bemand worden. Langsheen het
parcours zullen ook green teams worden ingezet. De
green teams zullen voorzien worden van de nodige
materialen en zullen vooraf geïnformeerd worden via
een digitale briefing.
SENSIBILISERINGSCAMPAGNE

Begin september zal het het LOC een grote sensibiliseringscampagne richting het publiek en de community
uitrollen waarbij ook de atleten betrokken worden.
LITTER ZONES

Tijdens het WK zal het LOC voldoende litter zones voorzien, dit conform de nieuwe UCI-regels (regel 2.2.025
en 2.3.025) die op 1 april 2021 van kracht werden. De
litter zones zullen bemand zijn door green teams die
meteen deze zones zullen opruimen.
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VOORKOMEN VAN AFVAL

In eerste instantie zal bekeken worden hoe afval gereduceerd en voorkomen kan worden. Zo wordt er geen
publiciteitskaravaan georganiseerd. Dit vermindert niet
alleen het afval (geen actieve sampling langsheen het
parcours), maar ook de CO2-uitstoot. Het LOC zal haar
partners vragen om verpakkingen te vermijden waar
mogelijk en materialen te recycleren indien nodig.

2021 ROAD
WORLD CHAMPIONSHIPS

Via het duurzaamheidscharter worden er duidelijke
afspraken gemaakt met de verschillende actoren, zoals
o.a. standhouders, cateraars en partners, over afvalbeheer (duurzame gadgets, voorkomen van overbodige
verpakkingen).
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CATERING
AMBITIE FLANDERS 2021

△ Inzet van duurzame cateringmaterialen.
△ Aanbieden van gezonde voeding en drank.
△ Duurzame afvoer voedseloverschotten.

ACTIEPUNTEN
OPTIMAAL GEBRUIK GLAS EN PORSELEIN

Het LOC zal optimaal gebruik maken van glas en porselein in ruimtes waar dit haalbaar is (VIP-locaties,
perszalen, organisatieruimtes…).
INZET HERBRUIKBARE BEKERS

In de fanzones zal er gewerkt worden met herbruikbare bekers. Publiekscateraar Bevers & Bevers zal de
handling van de herbruikbare bekers op zich nemen,
de herbruikbare bekers zelf zullen voorzien worden via
partner AB Inbev. Verder bekijkt OVAM, samen met de
gaststeden, om enkele tests te doen met herbruikbare
cateringmaterialen.

DUIDELIJKE AFSPRAKEN

Via het duurzaamheidscharter worden er duidelijke
afspraken gemaakt met de verschillende cateraars over
catering. Hierbij worden volgende zaken aanbevolen:
△ Werken met lokale (liefst regionale) producten
△ Seizoensgebonden ingrediënten
△ Vegetarische/veganistische alternatieven
aanbieden
△ Gebruik van biologische producten
△ Gebruik van FairTrade producten
△ Vermijden van overbeviste vissoorten
DUURZAME AFVOER VOEDSELOVERSCHOTTEN

Via de gaststeden wordt gezorgd voor een duurzame
afvoer van voedseloverschotten naar lokale voedselbanken / sociale instellingen.

GEZONDE ALTERNATIEVEN

© Panama Events

Op vlak van catering zullen er naast de traditionele
catering (frietjes, hamburgers…) van de publiekscateraar ook gezonde alternatieven worden aangeboden. Hiervoor hiervoor wordt samengewerkt met
Foodmaker.
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MATERIALEN
AMBITIE FLANDERS 2021

BEPERKEN GADGETS

△ Digitale promotie.
△ Eénmalige verpakkingen beperken.
△ Gebruik van duurzame materialen en maximaal
materialen recycleren.

ACTIEPUNTEN

Samples en promotiegadgets worden beperkt. Indien
er toch gadgets verdeeld worden, moeten deze voldoende waarde hebben voor de ontvanger om te voorkomen dat ze meteen worden weggegooid. Verder
wordt actieve sampling vermeden.
DUURZAME KLEDIJ

DIGITALE PROMOTIE

In aanloop naar en tijdens de 2021 UCI Road World
Championships’ te gebruiken zal er optimaal gebruik
gemaakt worden van digitale promotie/registratie.
Maximaal gebruik van website, social media... Print zal
tot een minimum beperkt worden.
INZET DUURZAME MATERIALEN

RECYCLAGE RECLAMEBANNERS

Het LOC bekijkt samen de gaststeden hoe de aangemaakte materialen optimaal kunnen gerecycleerd
worden. In Leuven zal dit bijvoorbeeld gebeuren met
Atelier Circuler.

© Photonews

Indien er toch zaken moeten geprint worden, zal voornamelijk worden gekozen voor milieuvriendelijke en
duurzame materialen (vb. gerecycleerd papier en ecofriendly inkt).

Vanaf 2021 zullen de wereldkampioenen een ecofriendly regenboogtrui ontvangen. Deze trui zal volledig gemaakt worden uit duurzame materialen. Elke trui
zal ongeveer vijf gerecycleerde plastiek flessen bevatten (afhankelijk van de maat).
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MOBILITEIT
AMBITIE FLANDERS 2021

STOP-PRINCIPE PROMOTEN

△ STOP-principe promoten, met extra focus op
fietsgebruik.
△ Maximale inzet op openbaar vervoer.

ACTIEPUNTEN
AANSTELLING GESPECIALISEERDE
MOBILITEITSPARTNER

Scelta Mobility werd aangesteld als mobiliteitspartner.
Zij zullen een mobiliteitsplan opmaken in nauw overleg met alle betrokken partijen. Verder zal Scelta ook
zorgen voor tijdige en helder mobiliteitsinformatie
(via digitale kanalen) naar enerzijds fans en anderzijds
bewoners, lokale horeca en bedrijfsleven.
SAMENWERKING MET DE LIJN EN NMBS

1. Looproutes tussen hotspots (station, parking,
fanzones…)
△ Verkeersluwe / verkeersvrije corridors
△ Inzetten op beleving en aankleding
Z
Bewegwijzering
2. Fietsroutes in kaart brengen
△ ‘Fiets naar de koers’
Z
Kwalitatieve en goed bereikbare
fietsenstallingen
Z
Fietsaanbod uitbreiden – voor, tijdens en na
het evenement

MOBILITY AS A SERVICE

Scelta Mobility bekijkt om welcome teams in te zetten en gepersonaliseerde mobiliteitsinformatie aan te
bieden in centrale infopunten. Verder wordt ook bekeken om alle actoren zo goed mogelijk te informeren.
Als er bijvoorbeeld een VIP-ticket wordt aangekocht,
niet enkel een parkeerticket toevoegen maar ook alle
informatie meegeven op welke andere manieren je het
event kan bereiken.
DOE HET ZELF PAKKET VOOR WK-EVENTS

Scelta Mobility werkt een ‘doe-het-zelf’ pakket uit voor
officieel geregistreerde events die worden georganiseerd in het kader van het WK maar niet door het LOC.
Zo kunnen ook deze events op hun beurt bovenstaande
maatregelen toepassen en communiceren.

© Digitalclickx

Er worden samenwerkingen aangegaan met de openbaar vervoersmaatschappijen De Lijn en NMBS. Tijdens
het weekend kan er een weekendticket aangekocht
worden bij de NMBS (tot 50% korting). Verder zal de
extra capaciteit en pendeldienst bekeken worden
en wordt ook gekeken voor duurzame verplaatingswijzen voor de vrijwilligers. Decoratie en informatie
voorzien in het station (schermen plaatsen, artikel in
Metro-magazine…)

Het LOC en Scelta Mobility zullen het STOP-principe
(stappen, trappen, openbaar vervoer, personenwagens) maximaal promoten. Er zal gevraagd worden om
zoveel mogelijk te voet, met de fiets en het openbaar
vervoer te komen naar het evenement en dit op een
sturende manier in plaats van een volgende manier. De
nadruk zal hierbij vooral op stappen en uiteraard trappen liggen met volgende actiepunten:
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KLIMAAT
AMBITIE FLANDERS 2021

△ CO2-uitstoot volledig in kaart brengen en de CO2uitstoot verminderen

ACTIEPUNTEN
CO2-UITSTOOT

© Lander Loeckx

Duurzaamheidspartner Deloitte zal instaan voor het
berekenen van de CO2-voetafdruk van de 2021 UCI
Road World Championships. Het LOC zal hen hiervoor
de nodige informatie bezorgen, verzameld bij de verschillende actoren (leveranciers, gaststeden, federaties,
partners…). Verder hoopt het LOC met dit plan de CO2uitstoot van de 2021 UCI Road World Championships
al een stuk te verminderen. Aangezien het de eerste keer is in de geschiedenis van het WK wielrennen
dat er metingen gebeuren zullen deze gegevens een
benchmark vormen voor toekomstige wereldkampioenschappen wielrenen en andere sportevenementen
in Vlaanderen
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TOEGANKELIJKHEID & INCLUSIVITEIT
AMBITIE FLANDERS 2021

△ De 2021 UCI Road World Championships moet toegankelijk zijn voor iedereen en iedereen moet zich
er welkom voelen.
△ Het evenement zal toegankelijk zijn voor mensen met een beperking en kansengroepen zullen
betrokken worden.

ACTIEPUNTEN
TOEGANKELIJKHEID PERSONEN MET EEN
BEPERKING

Er werd een gespecialiseerde partner, vzw Inter, aangesteld om een maximale toegankelijkheid te garanderen voor personen met een beperking. Er zullen tal
van zaken voorzien worden zoals een infopunt, begeleiders, voorbehouden parkings, aangepast sanitair,
rolstoelpodium… Verder zullen er ook voorzieningen
zijn voor slechthorenden en slechtzienden.
Volgende zaken zullen alvast voorzien worden op de
verschillende sites:
1. Brugge:
△ Mindervalidepodium in de buurt van
aankomstzone

3. Antwerpen:
△ Mindervalidepodium op Groenplaats
△ Doventolk op podium tijdens presentatie op
zaterdag en zondag (of enkel op zondag afhankelijk van aantal aanmeldingen)
△ Aparte zone 5 x 5m op de Groenplaats
△ Ringleidinge
4. Leuven:
△ Mindervalidepodium in aankomstzone
△ Doventolk op huldigingspodium Ladeuze
△ Aparte Zone 5x5m op Ladeuze voor doven/
slechthorenden
△ Ringleidingen
Registreren kan via de officiële website.
G-SPORT WEDSTRIJD

In samenwerking met Parantee-Psylos zal het LOC een
wedstrijd georganiseerd worden voor G-wielrenners.
Dit zal kaderen binnen het open Vlaams Kampioenschap
G-wielrennen en zal plaatsvinden op zondag 19 september 2021 met start in Westkapelle en aankomst op
’t Zand in Brugge.
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2. Knokke-Heist:
△ Mindervalidepodium in de buurt van startzone
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TOEGANKELIJKHEID
& INCLUSIVITEIT
BETREKKEN KANSENGROEPEN

Er zal maximaal aandacht besteed worden aan de toegankelijkheid voor en het betrekken van maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. Er werden projecten
opgezet met onderstaande verenigingen:
△ Refu Interim Leuven & Brugge = vrijwilligerswerk
voor nieuwkomers in België
△ Dovenkring Brugge
△ Jongerenwerking ‘Den Tube’ = maatschappelijk
kwetsbare jongeren (12-25j) regio Leuven
△ VZW Honk = jongeren met een beperking regio
Leuven
△ OCMW Brugge = kansarmen
△ Atlas Antwerpen = anderstalige nieuwkomers
△ Kras Antwerpen = laagdrempelige
jeugdwerkorganisatie
LGBT+ COMMUNITY
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Gezien de regenboog niet enkel een symbool is van de
2021 UCI Road World Championships (de regenboogtrui) maar ook van de LGBT+community (pride flag) én
gezien Europees onderzoek recent uitwees dat meer
dan 90% van alle LGBT+atleten niet volledig zichzelf
durft te zijn binnen hun club, heeft het LOC de handen in elkaar geslagen met jongerenorganisaties Wel
Jong Niet Hetero en Out For The Win. Samen zetten zij
met de de campagne ‘Chasing the rainbow together’
een eerste stap richting een veiliger en toegankelijker
sportklimaat voor iedereen.
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GEZONDE LEVENSSTIJL
AMBITIE FLANDERS 2021

△ Kom op tegen Kanker aangesteld als charity partner
van de 2021 UCI Road World Championships.
△ Promoten van beweging en een gezonde levensstijl.
△ Het allereerste rookvrije 2021 UCI Road World
Championships organiseren
△ Wielrennen en fietsen promoten bij kinderen / jeugd.

ACTIEPUNTEN
KOM OP TEGEN KANKER AANGESTELD ALS
CHARITY PARTNER

Kom op tegen Kanker is aangesteld als officiële charity
partner. Hiervoor heeft Kom op tegen Kanker een campagne ‘Gelijk nen Echte’ gelanceerd, waarbij tv-presentator en BV Karl Vannieuwkerke als ploegleider heel
Vlaanderen uitdaagt om de grootste wielerploeg in
Vlaanderen te vormen. Kopvrouw van de wielerploeg is
Ine Beyen, kopman is Maarten Vangramberen.
PROMOTEN BEWEGING EN GEZONDE LEVENSSTIJL

In het kader van de campagne ‘Gelijk nen Echte’ worden
maandelijks verschillende challenges gelanceerd:
1. Challenge #1 – Samen fietsen tegen Kanker
In het voorjaar werd tijdens de eerste challenge
1.581.130 kilometer gefietst (maar liefst 39 keer de
wereld rond).
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2. Challenge #2 – Surplacen Gelijk nen Echte
Bij deze challenge gingen heel wat Vlamingen de
uitdaging aan om zo lang mogelijk te surplacen.
3. Challenge #3 - Fietsen op rollen
ALLEREERSTE ROOKVRIJE WK WIELRENNEN

De 2021 UCI Road World Championships zal volledig
rookvrij zijn, een absolute wereldprimeur. Ook deze uitdaging gaat het LOC aan samen met charity partner Kom
op tegen Kanker. Er komt een grote communicatiecampagne dat kadert binnen een breder project, Generatie
Rookvrij (voor een rookvrije samenleving). Bedoeling is
dat alle zones van de organisatie (productiezones, teamzones, fanzones, VIP-zones…) rookvrij zullen zijn.
LITTLE CHAMPIONS

Gezien onze kinderen/jeugd de toekomst zijn en de
reden voor het verduurzamen van het WK wielrennen
zijn er enkele initiatieven voor hen opgezet. Zo heeft
Cycling Vlaanderen een fietsparcours voor kinderen ontwikkeld. Het Little Champions-parcours zal opgesteld
worden op 27 plaatsen en 19.000 kinderen ontvangen.
Het parcours werd gemaakt met gerecycleerde materialen door Ecorub.
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FLANDERS 2021 @ SCHOOL

Om wielrennen en fietsen (als sport maar ook als vervoersmiddel) te promoten, organiseert het LOC in
samenwerking met MOEV en Sport Vlaanderen een
heus scholenproject.
Zo zullen er vier educatieve bundels ter beschikking
gesteld worden van alle Vlaamse scholen (zowel basisen secundair onderwijs) en werden er samen met de
Vlaamse Stichting Verkeerskunde en het Octopusplan
ook acties uitgewerkt rond de thema’s wielrennen
en fietsen als vorm van actieve verplaatsing in de
schoolcontext.
Verder wordt er in aanloop naar het WK op zoek
gegaan naar de wielergekste school van Vlaanderen.
Profwielrenster Jesse Vandenbulcke en belofterenner
Thibau Nys zijn de ambassadeurs van het project. In vijf
filmpjes leggen ze uit hoe een school zich tot de wielergekste van Vlaanderen kunnen maken een spetterende
WK-choreo (met de fiets), een stoer WK-parcours, een
originele WK-move, de meest creatieve muurschildering of tekening op de speelplaats en het knapste XXL
WK-shirt.
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VEILIGHEID
AMBITIE FLANDERS 2021

△ Veiligheid is een absolute prioriteit bij de 2021 UCI
Road World Championships. Het moet een veilig
event worden zowel voor atleten, fans, pers, genodigden en medewerkers.

ACTIEPUNTEN
TOB-SEEN AANGESTELD ALS VEILIGHEIDSPARTNER

ToB-Seen werd aangesteld als veiligheidspartner. Zij
zullen een veiligheidsplan opmaken in nauw overleg
met alle betrokken partijen. Tijdens het event zal ToBseen er op toezien dat alles veilig verloopt.
GEVAARLIJKE PUNTEN BEVEILIGEN

© Cedric Warlop

Op sportief vlak (veiligheid atleten) brengt het LOC alle
gevaarlijke punten langsheen het parcours in kaart en
zorgt het voor de nodige beveiliging. Dit conform de
nieuwe UCI-regels omtrent veiligheid (regel 2.2.017 en
regel 4.4 voor organisatoren) die op 1 april van kracht
zijn gegaan. Hiervoor zullen signaalgevers, mobiele
signaalgevers, safe signs, race barriers, race totems en
race bumpers ingezet worden.
Verder wordt er ook een safety manager aangesteld
worden en zal er een uitgebreide medische omkadering voorzien worden met ervaren dokters, spoedartsen en ambulanciers.
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AANSTELLEN METEO SERVICE

Verder zal er ook beroep gedaan worden op een meteo
service om de weersomstandigheden goed op te volgen, zeker in het geval van extreem weer. Dit om de
veiligheid te kunnen garanderen van medewerkers,
atleten en fans. Door de klimaatsverandering komt
extreem weer veel vaker voor en worden de nodige
maatregelen dus genomen.
STEWARDS EN MEDISCHE ONDERSTEUNING IN FAN-EN
VIP-ZONES

Om alles in de fan- en VIP-zones veilig te laten verlopen
zal het LOC stewards inzetten en beroep doen op een
bewakingsfirma (tbc). Het Rode Kruis zal hier medische
ondersteuning bieden (vaste hulpposten). Alle medewerkers zullen duidelijk gebriefd worden, opgevolgd
worden door coördinatoren en indien nodig een hesje
of de nodige veiligheidskledij ontvangen.
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GELIJKHEID
AMBITIE FLANDERS 2021

AANDACHT VOOR ALLE WEDSTRIJDEN

△ De 2021 UCI Road World Championships streeft
naar gendergelijkheid, zowel op sportief als communicatief vlak.

ACTIEPUNTEN
SPORTIEVE GELIJKHEID

Op sportief vlak zullen er tijd- en wegritten plaatsvinden voor zowel mannen als vrouwen (elite en jeugd) en
er is ook een mixed team time trial (mixed relay) waarbij mannen en vrouwen van hetzelfde land het samen
tegen elkaar opnemen.

De host broadcaster van de 2021 UCI Road World
Championships zal zowel de mannen- als vrouwenwedstrijden in beeld brengen. Ook op de eigen
social media kanalen van het LOC zal er gelijkwaardig gecommuniceerd worden over de mannen- en
vrouwenwedstrijden.
OPRICHTEN MELDPUNT

Tijdens de 2021 UCI Road World Championships zal het
LOC zorgen voor verschillende infopunten waar problemen kunnen gemeld worden. Ook via een gepersonaliseerde chatbot zal dit kunnen. Mocht iemand dus
ongelijk behandeld worden kan dit hier gemeld worden

EVENWAARDIG PRIJZENGELD

© Photonews

Het prijzengeld is evenwaardig en conform de huidige
UCI-barema’s. De top 3 van de tijdritten en wegritten
zullen
onderstaande
bedragen
ontvangen:
MANNEN
ELITE
I N D I V I D UA L R OA D R A C E S
1st
€ 8000
2nd
€ 4000
3rd
€ 2000
TOTAL € 14 000

MANNEN
UNDER 23

MANNEN
JUNIORS

€ 4000
€ 2000
€ 1000
€ 7000

€ 2000
€ 1000
€ 500
€ 3500

€ 8000
€ 4000
€ 2000
€ 14 000

€ 2000
€ 1000
€ 500
€ 3500

I N D I V I D UA L T I M E T R A I L
1st
€ 8000
2nd
€ 4000
3rd
€ 2000
TOTAL € 14 000

€ 4000
€ 2000
€ 1000
€ 7000

€ 2000
€ 1000
€ 500
€ 3500

€ 8000
€ 4000
€ 2000
€ 14 000

€ 2000
€ 1000
€ 500
€ 3500

T E A M T I M E T R I A L – M I X E D R E L AY
1st
2nd
3rd
TOTAL
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WOMEN
ELITE

WOMEN
JUNIORS

ELITE
€ 15000
€ 7500
€ 3750
€ 26250
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FAIR PLAY
AMBITIE FLANDERS 2021

△ De nodige maatregelen nemen zodat het event op
sportief vlak correct zal verlopen.

ACTIEPUNTEN
DOPING TEGENGAAN

Het LOC zal de nodige inspanningen leveren om
samen met UCI mogelijks dopinggebruik op te sporen.
Hiervoor zullen chaperons voorzien worden, lokalen ter
beschikking gesteld worden voor dopingcontrole en
alle andere nodige benodigdheden voorzien worden.
MECHANISCHE FRAUDE VOORKOMEN

Tijdens de 2021 UCI Road World Championships zal ook
alles voorzien worden om mechanische doping / fraude
op te sporen.
AANWEZIGHEID JURY & VAR

© Photonews

UCI voorziet de aanwezigheid van de nodige professionele juryleden en VAR (video assistance referee).

2021 ROAD
WORLD CHAMPIONSHIPS

FLANDERS
BELGIUM

Powered by

DUURZAAMHEIDSPLAN 25

GOED BESTUUR &
DUURZAME INKOOP
AMBITIE FLANDERS 2021

△ Transparantie in het aanwervingsproces van leveranciers en de aankoop van goederen.
△ Maximaal duurzame inkoop.

ACTIEPUNTEN
TRANSPARANTE GUNNINGSPROCEDURES

De 2021 UCI Road World Championships wordt georganiseerd in opdracht van de Vlaamse Overheid. Het
LOC werd aangesteld als organisator en valt hierdoor
onder de wetgeving van overheidsopdrachten. Het
Auditcomité Topvenementen Event Flanders controleert het aanwervingsproces van leveranciers en de
aankoop van goederen. De gunningsprocedures van
leveranciers verloopt dus zeer transparant.
AANMOEDIGEN GOED BESTUUR BIJ LEVERANCIERS

Het LOC moedigt goed bestuur bij de geselecteerde
leveranciers aan en neemt dit ook mee op in de
gunningsprocedure.
LOKALE LEVERANCIERS
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In het kader van duurzaamheid zal het LOC ook maximaal beroep doen op lokale leveranciers.

Powered by

DUURZAAMHEIDSPLAN 26

DOELSTELLINGEN
De 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties willen de welvaart promoten en tegelijkertijd de planeet beschermen. Het WK wielrennen 2021
heeft zijn duurzaamheidsdoelstellingen afgestemd op de volgende SDG’s:

Energy

ENVIRONMENT

Water
Space
Waste
Catering
Material
Mobility
Climate

SOCIAL

Inclusiveness
Healthy lifestyle
Safety

GOVERNANCE

Gender equality
Fair playing field
Sustainable procurement
Good governance
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DANKWOORD
Graag willen wij alvast iedereen bedanken die de UCI 2021 Road World Championships mee duurzaam zal maken.
Wij willen hen bedanken voor hun tijd, inzet, hun middelen en diensten. Zonder al deze personen en partners zouden we niet in deze uitdaging slagen.
Grote dank daarom aan alle vrijwilligers, medewerkers en aan de volgende organisaties:

Main Partners

Official Partners

Official Suppliers

Charity Partner

Media Partners

Institutional Partners
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WWW.FLANDERS 2021.COM

