Antwerpen drie dagen volzet door de Ronde
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De Antwerpse hotels zijn voor dit weekend zo goed als volzet en de kamers zijn twintig procent duurder. Dat is te danken aan de
Ronde van Vlaanderen komende zondag, maar meer nog aan de Ronde voor Wielertoeristen daags voordien.
Van onze medewerker Dirk Hendrickx
AntwerpenIn Brugge is het verlies van de Ronde nog niet verwerkt. Pol Van Den Driessche, communicatieadviseur voor de N-VA en
kandidaat-burgemeester in Brugge, zal alvast niet kijken. ‘Dit doet te veel pijn aan het hart’, zegt hij in een interview in Deze Week.
Zoals bekend was Brugge tot vorig jaar startplaats voor de Ronde. Voor de komende vijf jaar heeft organisator Flanders Classics (van
Wouter Vandenhaute, nvdr) een contract met Antwerpen. Toch keert Van Den Driesche zich niet tegen zijn baas. ‘Bart De Wever heeft
dat niet afgepakt. Flanders Classics heeft Antwerpen die start aangeboden. Als je als burgemeester neen zegt tegen zo’n
wereldevenement, zou je wel gek zijn. De Wever verzekerde me dat hij niet zelf heeft gelobbyd.’
’Te lang gewacht’
De voormalige journalist heeft als uitdager van huidig burgemeester Renaat Landuyt (SP.A) uiteraard een politieke agenda. Hij
suggereert in weinig subtiele bewoordingen dat Brugge het aan zichzelf te danken heeft dat de Ronde is vertrokken. ‘Je hoort
geruchten daarover. Er zijn mensen die zeggen dat Flanders Classics niet langer tevreden was. Ik mag hopen dat die geruchten niet
kloppen. Wat wel zo is, is dat het stadsbestuur te lang heeft gewacht om een nieuw contract te onderhandelen.’ Hoe groot is het verlies
voor Brugge eigenlijk? Van Den Driessche heeft het over ‘tientallen miljoenen televisiekijkers’ en ‘een topweekend voor de horeca’.
16.000 deelnemers
Sporteconoom Wim Lagae houdt het op vijf à zes miljoen tv-kijkers op zondag, waarvan een miljoen in Vlaanderen. ‘De focus op de
dag van de Ronde ligt meer op de aankomst. Tegen elf uur is de hele wielerkaravaan vertrokken uit Antwerpen en dan is het daar
voorbij. Maar er is ook de Ronde voor wielertoeristen die Golazo zaterdag organiseert, met 16.000 deelnemers. Op die manier krijg je
een massaal twee- of driedaags effect voor de horeca.’ Christophe Impens van Golazo maakt een voorlopige berekening. ‘We schatten
dat van Antwerpen tot Oudenaarde zo’n 25.000 mensen drie overnachtingen boeken. Een groot deel zal dat zeker in Antwerpen doen.
De wielertoeristen die op zaterdag de lange afstanden rijden, vertrekken aan de Vlaamse Kaai. Het gaat om exact 6.617 fietsers. Van
alle 16.000 deelnemers is meer dan de helft buitenlander, 8.600 ongeveer. Die komen niet voor een nacht en ze hebben vaak familie of
vrienden bij zich.’
Verlies voor Brugge
Didier Boehlen van de Antwerpse Hotelfederatie is in de wolken. ‘We zijn zo goed als uitverkocht. Veel mensen komen op vrijdag en
vaak vragen ze of ze hun fiets mogen stallen. Dat zijn we in de hotels in de binnenstad niet gewoon,’ zegt Boehlen. ‘Door de grote
vraag zijn de prijzen met twintig procent gestegen. Antwerpen heeft een sterke reputatie voor shopping en cultuur, maar als fietsstad is
ze minder bekend. Ik kwam gisteren mijn Brugse collega tegen. Voor hen is dit een harde klap. Ze hebben heel wat kamers verloren.
Brugge leed ook verlies door de aanslagen, omdat veel Amerikaanse en Aziatische reizigers een tijd weggebleven.’
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