
     
 
 

PERSBERICHT 
 
Brussel, 23 juni 2017 – BXL TOUR, het nieuwe evenement van de Stad Brussel, belooft nu 
reeds een groot succes te worden! 
 
Er resten ons nog slechts enkele uren voor het startschot voor BXL TOUR wordt gegeven! 
Zondag aanstaande zullen enkele duizenden deelnemers een vliegende start nemen in het Ter 
Kamerenbos en deelnemen aan deze eerste wielerwedstrijd van 50 km door de straten van de 
hoofdstad.  
 
Om alles optimaal te laten verlopen die dag, werd er extra aandacht besteed aan de 
verkeersregeling. Er zijn een aantal maatregelen genomen om de automobilisten en iedereen die in 
de buurt van het traject circuleert zo goed mogelijk te informeren. 
 
Aanstaande zondag, 25 juni, zullen de tunnels die deel uitmaken van het parcours worden gesloten 
van 10 tot 14 u. Dat wordt nu reeds aangekondigd via de borden boven de tunnels, en vanaf 
vrijdagavond wordt de intensiteit van die berichtgeving opgevoerd. 
Er wordt verkeershinder verwacht vanaf 9.30 u. in de omgeving van het parcours. Wij adviseren dan 
ook om de buurt van het Ter Kamerenbos zoveel mogelijk te vermijden. Het Bos wordt trouwens vanaf 
6 u. ‘s ochtends afgesloten. De Dianalaan, Melkerij- en Floralaan zullen zo lang mogelijk open blijven 
totdat de koers er langs komt. 
 
De routes van een aantal bussen worden omgelegd. Alle informatie daarover is terug te vinden op de 
website van de MIVB: http://www.stib-mivb.be/article.html?_guid=a086a6ab-3733-3510-7bb6-
8c973c6111d5&l=fr 
 
De laatste praktische info wordt trouwens op grote schaal verspreid via diverse websites: 
www.bxltour.be, www.bruxelles.be en via de sociale netwerken van BXL TOUR, de Stad Brussel en 
deze van haar andere evenementen (Brussel Bad, Winterpret, …). 

 
Wie ingeschreven is en reeds een rugnummer heeft, kan zich rechtstreeks naar de Gespanhoek 
begeven, in het Ter Kamerenbos. 
 
Wie reeds is ingeschreven maar nog geen rugnummer heeft, kan dat best voor zondag afhalen 
om lange wachtrijen te vermijden. Er zijn verschillende afhaalpunten:   

- tot vanavond: de Decathlon-winkels van Evere, Anderlecht en Waver; 
tot morgen, zaterdag 24 juni: de kiosk op het Muntplein, van 12 tot 18 u. 

Wie zondag geen rugnummer heeft dient er verplicht een af te halen in het Algemeen 
Informatiecentrum op Campus Solbosch van de ULB, Paul Hégerlaan (1000) tussen 8 en 10.30 u. Er 
zijn autoparkeerplaatsen beschikbaar. 
Van daaruit gaat het dan naar het vertrekpunt in het Ter Kamerenbos. 
 
OPGELET! Er zijn nog maar enkele plaatsen in de categorie Rando Cyclo! 
Inschrijven kan tot zaterdag 24 juni, 18 u., via de website www.bxltour.be of bij de kiosk op het 
Muntplein in Brussel. 
In de categorie Master zijn er echter nog heel wat plaatsen. Hiervoor kun je inschrijven tot zondag 25 
juni op de campus van de ULB, van 8.00 tot 10.30 u., op voorlegging van een officiële licentie of een 
geldig medisch certificaat (01.01.2017). 
 
Van 9 tot 11 u. serveert onze partner Jordans een ontbijt voor de eerste 1.500 deelnemers die 
arriveren in de buurt van de startzone (zolang er kommen beschikbaar zijn). Er zijn bewaakte 
fietsenstallingen en kluisjes beschikbaar. 
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Op het moment van het vertrek moet het rugnummer op de rug gespeld zijn, het stuurstangplaatje is 
vooraan op de fiets bevestigd en het dragen van een helm is verplicht. 
Driewielers, elektrische fietsen, tandems, verlengstukken, ligfietsen en kinderstoeltjes zijn verboden op 
BXL TOUR. In de Master-race zijn schijfremmen eveneens verboden.  
 
De vertrekmomenten vinden in golven plaats: 
De categorie Master vertrekt om 11.00 u. in een of twee golven, onderverdeeld in vier groepen: 
dames, heren jonger dan 40 jaar, heren van 40 tot 50 jaar, heren ouder dan 50 jaar. 
De winnaars van elke categorie worden aangewezen op basis van de Photo Finish. 
 
Voor de categorie Rando Cyclo zijn er verschillende boxen voor de gemiddelde snelheid die de 
fietser denkt te halen: om 11.10 u. vertrekken de deelnemers die denken gemiddeld 16 à 20 km/u. te 
zullen rijden. Daarna volgen de andere groepen: 

- om 11.20 u.: 24 km/u. 
- om 11.30 u.: 28 km/u. 
- om 11.40 u.: 32 km/u. 
- om 11.50 u.: 36-40 km/u. 

 
De vertrekmomenten zijn bepaald in overleg met de Politie om de timing voor de heropenstelling van 
de verkeerswegen te kunnen naleven en deze zo kort mogelijk af te sluiten. 
De wegen van het parcours zijn erg breed: er is plaats voor iedereen. Aan de deelnemers wordt 
gevraagd om rechts te houden en hun wegkapitein in het oog te houden, die rijdt tegen de snelheid 
van de groep waarvoor hij instaat. 
 
Iedere deelnemer kiest zijn snelheid en gaat naar de vertrekbox waar deze snelheid is weergegeven. 
Iedereen moet uiterlijk 15 minuten voor het vertrek plaatsnemen in de box. Nadien worden de boxen 
gesloten. Het traject moet ten laatste om 14.25 u. zijn afgelegd (rekening houdend met een 
eventuele ravitailleringstop.) 
 
Tijdens het verloop van BXL TOUR worden enkele principes gehandhaafd: hoffelijk blijven, de andere 
deelnemers respecteren en rekening houden met politiebevelen, de panelen van ‘BXL TOUR’ en de 
richtlijnen van de seingevers. 
 
Er zal een ‘bezemwagen’ achter het peloton rijden met een gemiddelde snelheid van 16 km/u. 
Elke renner die door dat voertuig wordt ingehaald wordt van de wedstrijd uitgesloten; indien hij dat 
wenst, kan hij naar de aankomstzone rijden met inachtneming van de standaard verkeersregels (het 
autoverkeer krijgt immers opnieuw zijn gebruikelijke rechten). 

 
Er rijden wegkapiteins mee die over het hele parcours instaan voor hun groep. Zij zijn te herkennen 
aan hun T-shirt met daarop de snelheid die zij handhaven. 
 
De verkeerswegen die BXL TOUR gebruikt worden geleidelijk weer geopend nadat de bezemwagen is 
voorbijgekomen. Enkele punten waarop BXL TOUR zichzelf kruist vormen daarop een uitzondering. 
 
Langs het hele traject staan er borden waarop het afgelegde aantal kilometers is af te lezen, alsook de 
laatste kilometer voor de aankomst.  
 
Bepaalde voertuigen zijn prioritair en mogen zich op het parcours begeven, met name voertuigen 
van de hulpdiensten, uitgerust met een zwaailicht en sirene. Ook de trams behouden hun voorrang; zij 
kruisen het parcours op enkele punten: 

• Km 8,1: Tervurenlaan 

• Km 19,6: Emile Bockstaellaan 

• Km 37,3: Jules de Troozsquare 

• Km 40,4: Koningsstaat (Kruidtuin) 

• Km 45,8: Ter Kamerenlaan 
Indien nodig kan de race worden stilgelegd en worden hervat nadat de prioritaire voertuigen voorbij 
zijn gereden. 
 



Er wordt een ravitailleringspost ingericht aan het Atomium, ter hoogte van kilometer 22,5. Je vindt er 
water, fruit en toiletten. 
 
Enkele moeilijke doorgangen worden gesignaleerd: 

- Km 14,7: hobbelige weg voor de ingang van de Rogiertunnel (richting IJzer) 
- Km 22,3: gevaarlijke bocht voor de aankomst bij het ravitailleringspunt aan het Atomium 
- Km 27,4: bocht van 180° aan het einde van de Jules Van Praetlaan 
- Km 30-31: werken aan de Vilvoordsesteenweg 
- Km 42,9: soms glad wegdek in de bocht van de Louizatunnel (richting Ter Kameren) 
- Ingangen en uitgangen van de verschillende tunnels waar we door rijden 

 
 
 
Er worden twee medische hulpposten ingericht in het Ter Kamerenbos en bij het Atomium. 
Er zijn EHBO’ers aanwezig bij de gevaarlijkste punten. Achter de Master-race en de Rando Cyclo 
rijden ambulances. 
 
De organisatoren hebben ook gedacht aan stands voor technische bijstand in het Ter Kamerenbos 
en aan het Atomium. Er rijden bovendien mobiele teams achter de Master-race en Rando Cyclo. 
 
Elke inspanning wordt beloond!  
Dankzij onze talrijke partners krijgt iedere deelnemer bij aankomst een ‘welldone pack’ in ruil voor zijn 
rugnummer. 
 
De uitreiking van de awards vindt plaats op een podium nabij de finishlijn. 
Om 13 u. krijgen de eerste drie renners van elke subcategorie van de ‘Master’ hun prijs. 
Om 15 u. is het de beurt aan de jongste en de oudste deelnemer in de categorie Rando Cyclo. 
 
In de Gespanhoek wordt een feestelijk dorp ingericht, VELOCITY, ideaal om op deelnemers te 
wachten of een ontspannen middagje in door te brengen. 
Vanaf 11 u. staan er ludieke en interactieve activiteiten op het programma voor klein en groot, en 
natuurlijk ook allerlei lekkers en drankjes. 
Tussen 14 en 18 u. kun je deelnemen aan excursies, allerhande initiaties, demonstraties, creatieve 
animaties, muziek, … 
Nog tot 21 u. kan er gezellig geklonken worden, om de dag lekker relaxed af te sluiten. 
 
 
Voor alle info: www.bxltour.be 
 
 
Contactpersonen: 
 
Marina Bresciani, organisatie BXL TOUR: m.bresciani@bmeo.be - +32 478 22 61 59 

Fabien Watteyne, Kabinet Alain Courtois: Fabien.Watteyne@brucity.be - +32 473 62 79 12 
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