
Brussel, vrijdag 17 mei - We zijn vandaag nog slechts 50 dagen verwijderd van de Grand Départ en 
twee gedenkwaardige etappes die op 6 en 7 juli in Brussel zullen worden gereden. In afwachting 
van dit grote evenement zal onze mooie hoofdstad zich geleidelijk in de kleuren van de Tour 
tooien en ook heel wat activiteiten aanbieden.

* * * * *
Dag na dag, week na week komen er gele accenten bij om Brussel op te fleuren en de stad voor te bereiden op 
de Tour de France. Het wordt één groot volksfeest:

•    Tot 28 juli wordt een van de bollen van het Atomium gedeeltelijk bedekt met het symbool van de Grand 
Départ (15 m x 15 m).

•   Manneken-Pis mag zijn originele gele truitje uit 1958 nog eens aantrekken: van 17 tot 19 mei en van 04 tot 07 juli.
•   Een boog van 14 m breed en 8 m hoog zal van 17 mei tot 20 augustus boven de Kunstberg prijken. Deze 

artistieke installatie, gerealiseerd door Xavier Mineur (met de hulp van Kevin Halflants, Olivier Zanotti, Thibault 
de Quirini) is een assemblage van gele fietsen en fungeert niet alleen als toegangspoort tot de stad maar 
staat ook symbool voor de komst van de Tour. Het adembenemende uitzicht op deze plek wordt er alleen 
maar mooier door.

•   Tot 28 juli worden de Koninklijke Sint-Hubertusgalerijen geel verlicht van 19 tot 5 u.
•   Gele fietswielen zullen hoog in de lucht zweven boven de Anspachlaan, tussen de Beurs en het De 

Brouckèreplein, tot 8 juli. 
•   Een 2 km lange streng kleurrijke vlaggetjes vrolijkt de Dansaertstraat op, de Ortsstraat, de Verversstraat,  

de Plattesteen, de  Kleerkopersstraat, de Schildknaapsstraat, de Stoofstraat en de Grasmarkt.
•    In het kader van de campagne ‘België, Eigenzinnig Fenomenaal‘, zijn er tot 17 augustus 40 foto’s te bewonderen 

op het hekwerk van het Warandepark, waarvan er 16 betrekking hebben op de Tour;
•   De Belgian Pride op zaterdag 18 mei wordt voorafgegaan door een wielerstoet gevormd door de ‘Mannekenfish’, 

de spelers van het waterpoloteam. Zij zullen het stadscentrum doorkruisen in een geel en regenboogkleurig 
T-shirt (de kleuren van de LGBT-gemeenschap).

•   Daarna, op zondag 19 mei, is het de beurt aan de 20 km van Brussel om hulde te brengen aan de Grand Départ 
met hoedjes, T-shirts, … Grondmarkeringen en beach flags zullen 250 m van de legendarische loopwedstrijd 
geel kleuren ter hoogte van de 7de kilometer, in het Ter Kamerenbos.

•   De Beurs versiert zijn zuilen in de kleuren van de Tour-truitjes, en op het De Brouckèreplein komt een reusachtige 
gele trui te hangen. Van 23 mei tot 08 juli.

•    Vanaf 16 juni (de dag van BXL TOUR), zullen de RTBF en de VRT, de historische verslaggevers van de Tour, hun 
zendmast – de Reyerstoren – opsmukken met een XXL-bandana. Met dit dekzeil zal de ‘Toren van de Tour’ van 
ver opvallen! 

•   De bomen op de Kunstberg en op de mooie esplanade voor de prachtige Sint-Michiels- en Sint-
Goedelekathedraal delen ook in de feestvreugde. Van 28 juni tot en met 28 juli trekken we hun stammen op 
maat gebreide gele sokken aan. 

•    Een van de twee bassins aan de voet van Paleis 5 van Brussels Expo zal worden afgedekt met een gigantisch 
zeildoek met de beeltenis van Eddy Merckx. Zo zal onze held op 7 juli knipogen naar de honderden miljoenen 
tv-kijkers van de tijdrit. Het wordt een technisch hoogstandje om de oppervlakte van 3.250 m² te bedekken. 
Het zeildoek wordt in België vervaardigd en geassembleerd en zal worden gemaakt van recycleerbaar 
materiaal.

•   Tijdens de 20 km van Brussel, het Feest van de Fiets, BXL TOUR, Couleur Café, … worden er telkens twaalf gele 
masten geplaatst met een fiets erop. 
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De Stad begrijpt dat het evenement een grote aantrekkingskracht heeft en een grote uitdaging vormt, niet 
alleen voor de hoofdstad maar ook voor haar handelszaken. Daarom wil zij de handelaars graag bij het 
evenement betrekken en hen mee laten genieten van het economische potentieel. Zo zullen een aantal 
winkels uitpakken met gele toetsen, winkelstraten en/of etalages worden geel versierd, en er zijn strikjes, 
T-shirts en polo’ s in de kleuren van de Grand Départ beschikbaar voor de kelners en serveersters van de 
zaken in de omgeving van het parcours.

50 dagen lang krijgen we ook opnieuw de gelegenheid om de prachtige carrière van onze nationale held 
Eddy Merckx, en in het bijzonder zijn eerste overwinning in de Tour de France en zijn 111 gele truien onder de 
aandacht te brengen.

Twee evenementen plaatsen de man en zijn passie in de kijker en bieden de Stad Brussel meteen ook de 
gelegenheid om het gebruik van de fiets en ‘zachte transportmiddelen’ nogmaals te promoten:
•   het Feest van de fiets vindt plaats op zondag 2 juni onder de bogen van het Jubelpark in het kader van het 

Milieufestival, één dag voor de Wereldfietsdag (03.06) en enkele dagen voor de Wereldmilieudag (05.06). 
Van 11 tot 19 u. kunnen jong en oud genieten van een heleboel leuke en informatieve activiteiten, aangeboden 
door onder meer verschillende fietsverenigingen: interactieve workshops, opleidingen, gekke fietsen, 
wandelingen, fietstochtjes, muziek, lezingen, ... Fijnproevers kunnen hun honger stillen bij de foodbikes.

•   BXL TOUR, op zondag 16 juni. Voor deze derde editie, slechts enkele dagen voor de Grand Départ, zal Eddy Merckx 
het startschot geven. Het 40 km-traject komt gedeeltelijk overeen met het parcours van de tijdrit van 28 km. 
Inschrijvingen via www.bxltour.be. 
De rugnummers kunnen nu reeds worden afgehaald in de Decathlon-winkels van Evere en Anderlecht, 
evenals in het Maison du Tour op het De Brouckèreplein. 
Na alle inspanningen kunnen de renners terecht in BIKECITY, een dorp met tal van activiteiten rond de fiets, 
muziek en shows. Samen met alle Brusselaars en bezoekers kunnen ze er nog gezellig nagenieten van dit 
sportieve evenement. 

Tot 7 juli verkeert Brussel in feestmodus: alle inwoners en bezoekers zijn van harte welkom om deel te nemen 
aan dit ongelooflijke avontuur.

Laten we samen Brussel doen bewegen !
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