G R A N D D É PA R T 2 0 1 9

PERSBERICHT
Brussel, 1 juli 2019 - Eindelijk is het zover! De Ronde van Frankrijk strijkt voor enkele dagen in Brussel neer
voor een gedenkwaardige Tourstart. Gedurende meerdere dagen zullen honderdduizenden bezoekers de
straten van de hoofdstad en de steden langs het traject van de mythische race geel kleuren. Fans van de
Tour en nieuwsgierigen van over de hele wereld mogen een druk schema verwachten!

*****
Van woensdag 3 tot en met zondag 7 juli zullen honderden miljoenen ogen op onze hoofdstad gericht zijn tijdens het
grote volksfeest dat de Tour is. Tal van evenementen zullen Brussel in die periode opfleuren.
Iedereen in het geel voor twee onvergetelijke feestmomenten op de Grote Markt!
Donderdag 4 juli, van 15.30 tot 19.15 u., vindt de ceremoniële voorstelling van de ploegen plaats vanaf 17.40 u.,
voorafgegaan door heel wat activiteiten!
Zaterdag 6 juli om 12.00 u. begint de officiële ceremonie. Na de fictieve start op het Koningsplein zullen de renners
een tussenstop maken op de Grote Markt, waar het koor van het Collège Saint-Pierre uit Ukkel in aanwezigheid van
Koning Filip van België, Christian Prudhomme en Eddy Merckx de nationale volksliederen zal vertolken.

VOLLEDIG PROGRAMMA VAN DE WEEK VAN DE GRAND DEPART
WOENSDAG 3 JULI

11.30 u.: inhuldiging van een fresco van de kunstenaar Amandine Levy – een eerbetoon aan Eddy Merckx en
Yvonne Reynders, een Belgische renner die in de jaren ‘60 verschillende wedstrijden won. Slachthuislaan 50,
1000 Brussel (Institut des Arts et Métiers, op de zijgevel met uitzicht op de Nijverheidskaai).
14.00 – 15.00 u.: Inhuldiging van het Perscentrum (enkel voor de pers) in aanwezigheid van Christian Prudhomme,
diverse Belgische en internationale politici en media. Het enorme zeildoek van 3.272 m² met de beeltenis van Eddy
Merckx, dat een van de bassins voor Paleis 5 tot en met zondag 7 juli zal bedekken, zal er voor het eerst te zien zijn. Ze werd
geproduceerd en geïnstalleerd door Media Expo in samenwerking met Créaset, gedrukt in België en geassembleerd in
Paleis 1 van Brussels Expo. Het zeildoek is het grootste dat ooit in ons land is gemaakt, en 99% recycleerbaar bovendien!
Vervolgens bezoek aan de persruimtes en een drink.
Inschrijving is noodzakelijk en kan via email bij Marina Bresciani : m.bresciani@bmeo.be.
17.00 – 18.00 u.: Kinderpersconferentie (perscentrum): 60 à 70 kinderen, geselecteerd door de fietsfederaties van
Nederlandstalig en Franstalig België, zullen vragen kunnen stellen aan verschillende Belgische renners (voorbehouden
aan de door het ASO geaccrediteerde pers).

DONDERDAG 4 JULI

14.00 – 20.00 u.: opening Fan Park – de Brouckèreplein. Om 14.00 u., in het bijzijn van verschillende ASO-vertegenwoordigers en politici van de Stad Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan het publiek het doorknippen van
het lint bijwonen en de vele stands en activiteiten ontdekken. Het Fan Park blijft open tot 20.00 uur.
15.30 u.: aanvang van de activiteiten op de Grote Markt vóór de ceremonie van de ploegenpresentatie: Beatboxer,
BMX-demonstraties, dansshow, ...
17.25 u.: vertrek van de ploegen van het Koningsplein naar de Grote Markt (met name via de Sint-Hubertusgalerijen).
De optocht gaat via de Munt en eindigt bij het Fan Park.
17.40 - 19.15 u.: ceremonie van de ploegenpresentatie: elke ploeg is te zien op de Grote Markt. Rechtstreekse uitzending
in mondovision.

VRIJDAG 5 JULI

10 – 19 u.: alle bezoekers zijn welkom in het Fan Park, waar hen heel wat entertainment en vele activiteiten
wachten.

ZATERDAG 6 JULI

9.00 - 12.00 u.: de renners maken hun opwacht op het handtekeningspodium op het Koningsplein, waarna ze aan de
eerste etappe mogen deelnemen. De ruimte is toegankelijk voor het publiek, en er is van alles te beleven.

9.30 u.: 8 jonge fietsers tussen 15 en 18 jaar, de ‘Continental Cadets Juniors’, vertrekken aan de Hofbergstraat 8 en
leggen de eerste 30 en laatste 30 kilometer van de etappe af. Verwachte aankomst rond 13.30 u. bij het Kasteel van Laken.

10.00 u.: vertrek van de reclamekaravaan op het Koningsplein, via de Grote Markt, voor een aankomst rond 15.15 uur
aan het Kasteel van Laken.
10.00 - 19.00 u.: iedereen welkom in het Fan Park op het De Brouckèreplein, met heel wat activiteiten en entertainment.
10.30 u.: protocollaire ceremonie in het VIPdorp in het Warandepark, vóór de start. (Deze ruimte is enkel toegankelijk
voor de pers, niet voor het publiek).

12.00 u.: fictieve start van de eerste etappe van de Tour de France 2019 – Koningsplein.
12.05 u.: officiële ceremonie op de Grote Markt. De renners houden even halt terwijl het koor van het Collège SaintPierre van Ukkel de nationale volksliederen vertolkt in aanwezigheid van Koning Filip van België, Christian Prudhomme
en Eddy Merckx. Om toegang te krijgen tot de voorziene zone voor fotografen en camera’s is het noodzakelijk om u in
te schrijven via Marina Bresciani : m.bresciani@bmeo.be

12.25 u.: reële start op de Mettewielaan.
16.50 u.: aankomst van de eerste renners bij het Kasteel van Laken.
17.00 – 17.15 u.: uitreiking van de prijzen van de eerste etappe voor het Kasteel van Laken.

ZONDAG 7 JULI

11 – 18 u.: het Fan Park verwelkomt de bezoekers op het De Brouckèreplein met tal van activiteiten en entertainment.
12.25 u.: vertrek in de Hertogstraat van de ‘Continental Cadets Juniors’, 8 wielrenners tussen 15 en 18 jaar zullen de 27
km van de tijdrit afleggen en worden rond 13.30 u. aan de voet van het Atomium verwacht.

12.30 - 16.30 u.: alle renners passeren bij het handtekeningspodium in het Warandepark om hun deelname aan de
tweede etappe te bevestigen. Het publiek is er welkom om de sfeer te komen opsnuiven.

13.00 u.: vertrek van de reclamekaravaan in de Hertogstraat. Verwachte aankomst om 13.55 u. op de Eeuwfeestlaan.
14.30 u.: start van de eerste ploeg in de Hertogstraat. De start van de laatste ploeg is om 16.15 u. gepland.
15.00 u.: aankomst van de eerste ploeg op de Eeuwfeestlaan. De aankomst van de laatste ploeg wordt verwacht om 16.45 u.
17.00 – 17.15 u.: uitreiking van de prijzen van de tweede etappe in de Eeuwfeestlaan, aan de voet van het Atomium.

LATEN WE SAMEN BRUSSEL DOEN BEWEGEN!
Het gebruik van de wagen wordt sterk afgeraden! Het verkeer in Brussel zal veel hinder ondervinden.
Info: www.brusselsgranddepart.com/mobiliteit - granddepart.mobilite-mobiliteit.brussels
Alle informatie over de Tourstart is te vinden op www.brusselsgranddepart.com
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