PE RSBE RICHT
Brussel, donderdag 14 juni - Op zondag 17 juni vindt de tweede editie van BXL TOUR
plaats, een wielerwedstrijd van 40 km die de straten van de hoofdstad doorkruist.
Bijgevolg zal het verkeer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mogelijk sterk worden
gehinderd tussen 9 u. en 13.30 u. De Stad Brussel en de organisatoren zullen in overleg
met Brussel Mobiliteit, de MIVB en de politiediensten al het mogelijke doen om het
publiek zo goed mogelijk te informeren en om te leiden.
Op zondag 17 juni vormt het Paleizenplein in het centrum van Brussel de startplaats van BXL TOUR, een wielerwedstrijd
dwars door de straten van de hoofdstad. De eindstreep ligt 40 km verder in de Dikkelindelaan, niet ver van het Atomium.
Van 9u tot 13u30 zullen verschillende plaatsen en belangrijke wegen tijdelijk worden afgesloten voor het verkeer, wat een
weerslag zal hebben op de verkeerscirculatie in verschillende sectoren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
In overleg met Brussel Mobiliteit, de MIVB en de politiediensten worden de nodige maatregelen genomen om het publiek
vooraf en in real time te informeren.
-

Het evenement wordt nu reeds aangekondigd via de schermen bij de ingangen van de Brusselse tunnels.
O
 p de website www.bxltour.be/mobiliteit is een interactieve kaart en uiteenlopende informatie te vinden.
Realtime informatie zal worden verstrekt via twitter @zpz_polbru
Op de dag van de wedstrijd zal het organisatieteam telefonisch bereikbaar zijn op het nummer 02/318.64.70.
Op www.mobilite-mobiliteit.brussels is nu reeds alle mogelijke info te vinden over de vele P+R-parkings.

Welke verkeersassen worden gesloten?
- Eeuwfeestlaan tussen Louis Steensplein en Atomiumsquare: zaterdag 16 en zondag 17.
- Paleizenplein: zondag 17 van 6 tot 13 u.
- B
 elliardtunnel (*), Tervurenlaan (*), Vorstlaan, Generaal Jacqueslaan, Auguste Reyerslaan, Lambermontlaan,
Van Praetlaan, Koninklijk Parklaan, uitritten van de snelweg A12 richting Brussel: zondag 17 van 9 tot 13 u.30
(*) O
 pmerking: de Tervurentunnel wordt enkel gesloten richting Tervuren en de Montgomerytunnel enkel richting Reyers.
Het Montgomery-rondpunt blijft open.

Voor hoelang?
Het eigenlijke parcours wordt enkel gesloten op het moment dat de renners er gebruik van maken. Zodra de laatste renners
en de bezemwagen gepasseerd zijn, zullen de straten van het traject achtereenvolgens opnieuw worden opengesteld.
De afsluitingen zijn gedetailleerd weergegeven, per sectie van het parcours, op www.bxltour.be/mobiliteit

Het parcours kan op acht punten worden overgestoken:
- Oversteek via de Troontunnel
- Montgomery-rondpunt, bovengronds.
- Oversteek voor voetgangers en fietsers via de Groene Wandeling over de brug van het Trammuseum.
- Oversteek via het Herrmann Debroux viaduct
- Bovengrondse oversteek Boileautunnel.
- Bovengrondse oversteek Georges Henritunnel.
- Oversteek via de tunnel komende van de E40 richting Centrum.
- Oversteek Lambermontlaan via de steenweg op Haacht.
- Oversteek Lambermontlaan via de steenweg op Helmet.
- Oversteek Van Praetbrug via de Werkhuizenkaai.
De tunnels van de kleine ring blijven eveneens open.
Parkeren is langs alle wegen van het parcours verboden.
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Welk vervoermiddelen zijn het meest aangewezen die dag?
Er zullen heel wat omleidingen worden ingericht om de weggebruikers optimaal rond te leiden.
Wij raden dan ook af om met de auto naar Brussel te komen op zondag tussen 9 u. en 13.30 u.;
wij raden ten stelligste aan om andere vervoermiddelen te gebruiken.
- De MIVB. Opgelet: omwille van het evenement zullen er omleidingen en onderbrekingen zijn op een aantal
lijnen. Meer informatie hierover op www.stib-mivb.be.
- De trein. Dit is veruit de vlotste manier om het stadscentrum te bereiken. Nuttige informatie is te vinden op
de website van de NMBS: www.belgianrail.be.
- De netwerken van De Lijn en TEC : www.delijn.be en www.infotec.be
- De fiets. Nog meer voor de hand liggend dan anders! Voor wie aan het evenement wil deelnemen of naar de
finale komt kijken is er een beveiligde fietsenstalling, beheerd door de Gracq, aan de voet van het Atomium,
in Bikecity (aankomstzone van de koers).

Alle info over mobiliteit in Brussel op de dag van BXL Tour is te vinden
op www.bxltour.be.
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Stad Brussel
Fabien Watteyne,
Kabinet van Alain Courtois,
fabien.watteyne@brucity.be,
+32 (0) 473 62 79 12

Organisatie BME
Maïté Van Rampelbergh
Kabinet van de Burgemeester,
Maite.vanrampelbergh@brucity.be
+32 (0) 484 87 06 61
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