
Dat de Tour de France deze zomer in Utrecht zou 
beginnen, hadden ze bij Hotel Mitland al vroeg-
tijdig door. Het was natuurlijk geen geheim dat de 

Domstad de start van de Franse etappekoers wilde bin-
nenhalen. Al voor de bekendmaking plaatste de A.S.O. 
(Amaury Sport Organisation), de organisator van de 
Ronde van Frankrijk, een reservering bij Hotel Mitland. 
“Dan weet je genoeg”, zegt medewerker marketing en sales 
Michiel Prijs van Mitland. Ietwat later werd dan ook offici-
eel bekendgemaakt dat de Tour Utrecht zou aandoen.

Christian Prudhomme
In de maanden die volgden, groeide de grote baas van de 
Tour de France, Christian Prudhomme, uit tot een veel 
geziene gast in Utrecht. Zo fietste hij voorafgaand aan een 
persconferentie door de stad en woonde hij een lespro-
gramma over de Tour bij op een basisschool. Voor zijn 
overnachtingen koos hij regelmatig voor Hotel Mitland. 
“Hij heeft hier vaak verbleven als hij in de stad moest 
zijn”, zegt Prijs. “Toch hebben we hem een keer ‘nee’ 
moeten verkopen, nota bene op 26 maart, het officiële 
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Hotel Mitland in Utrecht kan niet wachten 
tot de start van de Tour de France, die deze 
zomer pal voor de deuren van het hotel langs 
raast. Maanden voordat ’s werelds grootste 
wielerevenement de Domstad aandoet, is het 
hotel er al volop mee bezig. Op het moment 
van schrijven ontvangt het hotel zowel 
organisatie als ploegen. En dan gaat alles net 
iets anders dan anders.

Mitland is klaar voor de start
Niet wachten
Nog een paar maanden en dan is het 

zover, dan wemelt het bij Mitland van de 

organisatoren, renners en hoogwaardig-

heidsbekleders. De A.S.O. neemt eigen 

chefs mee, in de vergaderzalen fietsen 

renners zich warm en de parkeerplaats 

staat vol ploegwagens. “Onze locatie 

wordt straks overgenomen”, zegt Prijs. 

“We kunnen niet wachten.”
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Ervaring
Ervaring met sportevenementen, dat heeft Hotel Mitland wel. In 2005, 

toen het wereldkampioenschap voetbal onder 20 jaar in ons land werd 

gehouden, sliepen veel voetbalploegen in het hotel. Daaronder ook 

Argentinië, met een piepjonge Lionel Messi. Tijdens meerdere interna-

tionale hockeytoernooien sliepen organisatoren en deelnemers in het 

hotel, net als tijdens het golftoernooi KLM Open en het International 

Karate Kenpo Championship, een groot karatetoernooi dat in 2012 in 

Utrecht plaatsvond.

Link met sport
Ook vanuit de hoteleigenaren is er een link met sport. Het viersterrenhotel is 

een echt familiebedrijf, dat gerund wordt door de vier broers Rob, Wim, Bert 

en Frank Plijnaar. Bert Plijnaar is actief in de paardensport en eigenaar van 

een manege. Broer Rob is een fervent ultraloper. Hij was in 2009 de eerste 

Nederlander die de Noordpool Marathon liep en momenteel bereidt hij zich 

voor op zijn nieuwste uitdaging: de Mount Everest Marathon.

startsein voor alle festiviteiten. We waren 
al volgeboekt.”

Groene oase
Prudhomme blijkt een fan te zijn van 
Mitland. Zo liet hij tijdens een van zijn 
bezoeken weten verrast te zijn door de 
groene locatie van het hotel. De locatie 
is waarschijnlijk ook een van de belang-
rijkste redenen waarom de A.S.O. voor 
Mitland heeft gekozen. Het hotel ligt op 
een steenworp afstand van uitvalswegen 
als de A27 en is dus makkelijk bereikbaar. 
Aan de andere kant is het hotel een oase 
van rust. Gelegen aan het water van het 
park de Voorveldse Polder, met uitzicht op 

het oude verdedigingswerk Fort De Bilt, 
lijkt het rumoer van de stad ver weg. 
Daarnaast ligt het hotel pal aan het par-
cours. Gaat de eerste etappe, een indivi-
duele tijdrit over 13,7 kilometer, nog over 
rotonde de Berenkuil naast het hotel, de 
tweede etappe gaat recht voor de deuren 
langs, als het peloton koers zet richting 
Zeeland.

Bedden testen
Niet lang na de bekendmaking van de 
Utrechtse Tourstart, was Hotel Mitland 
als een van de eerste hotels in de stad 
volgeboekt. De afgelopen maanden is er 
veel contact over en weer geweest met de 

A.S.O. “Ze willen alles weten”, zegt Prijs. 
“De afmetingen van de parkeerplaats en 
de hoeveelheid parkeerplekken, de ruimte 
tussen de slagbomen, alles. Ze hebben 
ruim van tevoren hun eetwensen doorge-
stuurd, zodat onze keuken de juiste pro-
ducten kan inkopen. Ook is de organisatie 
al meerdere keren langs gekomen voor een 
site inspection. Uiteraard ontkom je ook 
hier niet aan sponsorcontracten, zo mag 
een bekend watermerk niet ontbreken. 
Het gaat allemaal net iets anders dan bij 
andere evenementen.” 

www.mitland.nl


