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PERSBERICHT
Brussel, donderdag 13 juni - Op zondag 16 juni vindt de 3e editie plaats van de BXL TOUR, de
wielerwedstrijd van 40 km die de straten van de hoofdstad doorkruist. Bijgevolg zal het verkeer
in het Brusselse Gewest mogelijk sterk worden gehinderd tussen 8 en 14 u. De Stad Brussel en
de organisatoren hebben zich, samen met Brussel Mobiliteit, de MIVB en de politiediensten,
georganiseerd om het publiek zo goed mogelijk te informeren en om te leiden.
Op zondag 16 juni is het Paleizenplein, in het hartje van Brussel, de startplaats van de BXL TOUR, een wielerwedstrijd
door de straten van de hoofdstad.
Amper enkele dagen vóór de Grand Départ is het parcours van de fietstocht grotendeels hetzelfde als dat van de
tijdrit op zondag 7 juli!
De aankomst ligt 40 km verder, in de Dikkelindenlaan, op een boogscheut van het Atomium.
Van 8 tot 14 u. zullen verschillende plaatsen en belangrijke wegen tijdelijk worden afgesloten voor het verkeer. Dit zal
een weerslag hebben op de verkeerscirculatie in verschillende sectoren van het Brusselse Gewest. In overleg met
Brussel Mobiliteit, de MIVB en de politiediensten worden de nodige maatregelen getroffen om het publiek vooraf
en in real-time te informeren.
- Op de schermen bij de ingangen van de verschillende Brusselse tunnels wordt het evenement nu al aangekondigd.
- Op www.bxltour.be/mobiliteit vindt u een interactieve kaart en uitvoerige informatie.
- De informatie in real-time zal verstrekt worden via twitter (@zpz_polbru).
- Op de dag van de wedstrijd zal het organisatieteam telefonisch bereikbaar zijn op het nummer 02/318.64.70.
- Alle informatie over de talrijke parkings (o.a. Park & Ride) is nu al beschikbaar via www.mobilite-mobiliteit.brussels,
www.brussel.be/parkings, www.parkandride.brussels
- Deze zondag, wordt het BXL TOUR parcours geïntegreerd in de applicaties van Waze en Google Maps,
deze twee worden dus belangrijke bondgenoten bij de begeleiding door de straten van Brussel.

Welke verkeersassen worden gesloten?

- E euwfeestlaan, tussen Louis Steensplein en Atomiumsquare: zaterdag 15 en zondag 16.
- Paleizenplein: zondag 16 van 6 tot 13 u.
- Belliardstraat en -tunnel (*), Tervurenlaan (*), Vorstlaan, Generaal Jacqueslaan, Auguste Reyerslaan, Lambermontlaan,
Van Praetlaan, Koninklijk Parklaan, uitritten van de snelweg A12 richting Brussel: zondag 16 van 8 tot 14 u.
(*) De Tervurentunnel zal enkel afgesloten worden in de richting van Tervuren, en de Montgomerytunnel enkel in de
richting van Reyers. Het Montgomery-rondpunt blijft open.

Hoelang?

Het eigenlijke parcours wordt enkel afgesloten op het moment van de doortocht van de renners. De straten
van het parcours zullen dus geleidelijk aan weer opengesteld worden na de doortocht van de renners en de
bezemwagen. Alle details over de afsluiting van het parcours, sectie per sectie, kunnen geraadpleegd worden op
www.bxltour.be/mobiliteit.

U kunt het parcours op verschillende plaatsen oversteken:
-

 versteek via de Troontunnel (alle tunnels van de Kleine Ring zullen toegankelijk blijven).
O
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 onder de Van Praetbrug via de Werkhuizenkaai.
Oversteek van de Vilvoordselaan via de Leeuwoprit.

Parkeren is langs alle wegen van het parcours verboden.

Welke vervoersmiddelen zijn het meest aangewezen die dag?

Er zullen heel wat omleidingen worden ingericht om de weggebruikers optimaal om te leiden.
Wij raden echter af om met de auto naar Brussel te komen op zondag tussen 8 en 14 u. Wij raden ten stelligste aan
om andere vervoermiddelen te gebruiken:
- H
 et gebruik van de fiets is des te meer aangewezen die dag. Info en voorwaarden met betrekking tot de parkings
beschikbaar op cycloparking.org
- U
 kunt ook fietsen of steps huren via diverse sites of apps: Villo!, Blue Bike, Bike Citizens, Billy Bike, Uber Jump, Scooty,
Lime, Tier, Dott, Flash/Circ.
- D
 e MIVB voorziet omleidingen en onderbrekingen op bepaalde lijnen. Meer informatie is beschikbaar op www.
stib-mivb.be
- M
 et maar liefst 33 stations op het Brusselse grondgebied is ook de trein een zeer efficiënt middel om zich te
verplaatsen in de hoofdstad. Bovendien geeft een Weekendbiljet recht op 50% korting op een H/T-ticket. Info op
www.nmbs.be en www.mobilite-mobiliteit.brussels/nl/zich-verplaatsen/trein
- De netwerken van De Lijn en TEC: www.delijn.be / www.infotec.be

ALLE INFO OVER DE BXL TOUR 2019 IS BESCHIKBAAR OP WWW.BXLTOUR.BE

STAD BRUSSEL

BENJAMIN ADNET,
Kabinet van de Eerste Schepen,
Schepen van Klimaat en Sport,
benjamin.adnet@brucity.be, +32 (0)498 91 84 38
JULIE NICOSIA,
Kabinet van de Schepen van Cultuur,
Toerisme en Grote Evenementen,
julie.nicosia@brucity.be, +32 (0)498 21 89 59

WAFAA HAMMICH,
Kabinet van de Burgemeester,
wafaa.hammich@brucity.be, +32 (0)484 87 06 61

ORGANISATIE

MARINA BRESCIANI,
Brussels Major Events asbl,
m.bresciani@bmeo.be, +32 (0)478 22 61 59

