
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-vertegen-
woordigers 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 Saint-
Pierre 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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Toerisme en Grote Evenementen, 

Stephanie.Urbain@brucity.be, +32 (0) 479 57 63 30
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CONTACTEN

Bruxelles, le 1 juillet 2019 - Nous y sommes, enfin ! Le Tour de France pose ses valises à Bruxelles durant 
quelques jours pour un Grand Départ mémorable. Durant plusieurs jours, de centaines de milliers de 
visiteurs coloreront en jaune les rues de la capitale et des communes traversées par le tracé de la course 
mythique. Un agenda chargé attend les fans de la Grande Boucle et les curieux du monde entier ! 

* * * * *
Du mercredi 3 au dimanche 7 juillet, des centaines de millions d’yeux seront tournés vers notre capitale lors de la 
grande fête populaire qu’est le Tour de France et une foule d’événements égayera Bruxelles.

Tous en jaune pour deux moments festifs immanquables sur la Grand-Place !

Jeudi 4 juillet, de 15h30 à 19h15, de nombreuses activités seront organisées avant la cérémonie de présentation des 
équipes qui aura lieu, quant à elle, à partir de 17h40.

Samedi 6 juillet à 12h00 aura lieu la cérémonie officielle. Après le départ fictif sur la place Royale, les coureurs 
marqueront un arrêt à la Grand-Place où les hymnes nationaux seront interprétés par la Chorale du Collège St Pierre 
de Uccle en présence du Roi Philippe de Belgique, de Christian Prudhomme et d’Eddy Merckx.

PROGRAMME COMPLET DE LA SEMAINE DU GRAND DÉPART
MERCREDI 3 JUILLET
11h30 : inauguration d’une fresque réalisée par l’artiste Amandine Levy rendant hommage à Eddy Merckx et à Yvonne 
Reynders, cycliste belge ayant gagné plusieurs courses dans les années ‘60. Bld de l’Abattoir 50, 1000 Bruxelles (Institut 
des Arts et Métiers, sur la façade latérale donnant sur le quai de l’Industrie).

14h00 - 15h00 : Inauguration du Centre de permanence et de presse (réservée à la presse) en présences de Christian 
Prudhomme, de diverses personnalités politiques et de médias belges et internationaux. Ces derniers découvriront 
alors l’énorme bâche de 3.272 m² à l’effigie d’Eddy Merckx qui recouvrira jusqu’au dimanche 7 juillet un des bassins 
devant le Palais 5. Conçue et installée par Media Expo en collaboration avec Créaset, elle a été imprimée en Belgique 
et assemblée dans le Palais 1 de Brussels Expo. Recyclable à 99%, elle constituera une véritable prouesse technique et 
sera la plus grande bâche jamais réalisée dans notre pays !
Suivront la visite des espaces de presse et un drink.
Il est indispensable de vous inscrire en envoyant un email à Marina Bresciani : m.bresciani@bmeo.be

17h00 - 18h00 : Conférence de presse des enfants (centre de presse) : 60 à 70 enfants sélectionnés par les Fédérations 
de cyclisme de Belgique néerlandophone et francophone pourront poser des questions à divers coureurs belges 
(réservée à la presse accréditée par ASO). 

JEUDI 4 JUILLET
14h00 - 20h00 : ouverture du Fan Park – place de Brouckère. C’est à 14h qu’en présence de plusieurs représentants 
d’ASO et de personnalités politiques de la Ville de Bruxelles et de la Région de Bruxelles-Capitale, le public assistera à 
la coupure du ruban et découvrira les nombreux stands et activités. Le Fan Park restera ouvert jusqu’à 20h.

15h30 : début des animations à la Grand-Place avant la cérémonie de présentation des équipes : Beatboxer,
démonstrations de BMX, spectacle de danse… 

17h25 : départ des équipes de la Place Royale en direction de la Grand-Place (à travers notamment les Galeries 
Royale Saint-Hubert). Ce cortège se terminera au Fan Park en passant par la place de la Monnaie.

17h40 - 19h15 : cérémonie de présentation de chaque équipe à la Grand-Place retransmise en direct en mondovision.

VENDREDI 5 JUILLET 
10h - 19h : le Fan Park accueillera les visiteurs avec de nombreuses activités et animations.

SAMEDI 6 JUILLET
9h00 - 12h00 : les coureurs passeront sur le podium signature à la Place Royale pour marquer leur participation à la 
première étape. Espace accessible au public, nombreuses animations.

9h30 : au départ de la rue Montagne de la Cour, 8 cyclistes âgé(e)s entre 15 et 18 ans, les « Continental Cadets Juniors », 
parcourront les 30 premiers et les 30 derniers kilomètres de l’étape pour arriver vers 13h30 au Château de Laeken.

10h00 : départ de la caravane publicitaire à la Place Royale. Arrivée vers 15h15 au Château de Laeken en passant
par la Grand-Place.

10h00 - 19h00 : le Fan Park accueillera les visiteurs à la place De Brouckère avec de nombreuses activités et animations.

10h30 : cérémonie protocolaire au village VIP de départ dans le Parc de Bruxelles. 
(cet espace sera accessible à la presse, mais pas au public).

12h00 : départ fictif de la première étape du Tour de France 2019 – place Royale.

12h05 : cérémonie officielle à la Grand-Place. Les coureurs marqueront un arrêt et les hymnes nationaux seront 
interprétés par la Chorale du Collège St Pierre de Uccle en présence du Roi Philippe de Belgique, de Christian 
Prudhomme et d’Eddy Merckx. Pour avoir un accès à la zone prévue pour les photographes et les caméras, il est 
indispensable de vous inscrire en envoyant un email à Marina Bresciani : m.bresciani@bmeo.be

12h25 : départ réel sur le bld Mettewie.

16h50 : arrivée des premiers coureurs au Château de Laeken.

17h00 - 17h15 : remise des trophées de la première étape devant le Château de Laeken. 

DIMANCHE 7 JUILLET
11h - 18h : le Fan Park accueillera les visiteurs à la place De Brouckère avec de nombreuses activités et animations.

12h25 : départ à la rue Ducale des « Continental Cadets Juniors », 8 cyclistes âgé(e)s entre 15 et 18 ans qui
parcourront les 27 km du contre-la-montre pour arriver vers 13h30 au pied de l’Atomium.

12h30 - 16h30 : pour confirmer leur participation à la 2e étape, tous les coureurs passeront sur le podium signature
installé dans le Parc de Bruxelles. Le public sera le bienvenu et pourra profiter de nombreuses animations.

13h00 : départ de la caravane publicitaire à la rue Ducale. Arrivée prévue à 13h55 au bld du Centenaire. 

14h30 : départ de la première équipe à la rue Ducale. Le départ de la dernière équipe est prévu à 16h15.

15h00 : arrivée de la première équipe au bld du Centenaire. L’arrivée de la dernière équipe est prévue à 16h45.

17h00 - 17h15 : remise des trophées de la deuxième étape au bld du Centenaire, au pied de l’Atomium.

ENSEMBLE, FAISONS VIBRER BRUXELLES !
Pour tout déplacement, il est vivement déconseillé d’utiliser la voiture ! La circulation à Bruxelles sera fortement 
perturbée. Infos www.brusselsgranddepart.com/mobilite - granddepart.mobilite-mobiliteit.brussels

Toutes les informations au sujet du Grand Départ sont disponibles sur www.brusselsgranddepart.com
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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-vertegen-
woordigers 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 Saint-
Pierre 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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Benjamin Adnet, Kabinet van de Eerste Schepen, 
Schepen van Klimaat en Sport, 

benjamin.adnet@brucity.be, +32 (0)498 91 84 38

Stéphanie Urbain, Kabinet van de Schepen van Cultuur, 
Toerisme en Grote Evenementen, 

Stephanie.Urbain@brucity.be, +32 (0) 479 57 63 30
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Marina Bresciani, Brussels Major Events asbl, 
m.bresciani@bmeo.be, +32 (0)478 22 61 59
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CONTACTEN

Brussel, 29 juli 2019 – Gisteren eindigde de 106e editie van de Ronde van Frankrijk, die onmiskenbaar historisch was 
voor Brussel! Van 4 tot 7 juli deed de Brussels Grand Départ het hart van de hoofdstad sneller slaan en het hele land 
onvergetelijke momenten beleven, omgeven door het aura van onze grote kampioen Eddy Merckx.

*  *  *  *  *

Na drie weken van ongelofelijke sportieve prestaties werd de Ronde van Frankrijk 2019 gewonnen door Egan Bernal. 
En nochtans is het Brussel die de ‘Platina trui’ wint!

De Stad Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben immers de handen in elkaar geslagen om van de 
Brussels Grand Départ een ontegensprekelijk succes te maken. 

“De start van het evenement, gedurende twee jaar voorbereid door Brussels Major Events, de vzw van de Stad Brussel 
verantwoordelijk voor de organisatie van het evenement, in nauwe samenwerking met visit.brussels, de Politie, Brussel 
Mobiliteit en alle gewestelijke en gemeentelijke diensten, werd voorafgegaan door tal van acties georganiseerd door de 
35 doorkruiste gemeenten (in Brussel en buiten de hoofdstad), waarvan we enkele hoogtepunten willen benadrukken”, 
aldus Delphine Houba, Schepen van Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen:
• 29 juli 2018: overhandiging van de trofee van de Grand Départ aan de Stad Brussel door het Departement van 

de Vendée;
• 25 oktober 2018: in Parijs voorstelling van het volledige parcours van de Ronde van Frankrijk aan 4.000 toeschouwers 

en 300 journalisten van over de hele wereld;
• 28 maart 2019:  exact 100 dagen vóór het evenement wordt een treinstel van de Thalys gehuld in de kleuren van 

de Ronde en worden het Eddy Merckxplein en het Huis van de Ronde ingehuldigd;
• 50 dagen vóór de Grand Départ gaat de campagne ‘Brussels in Yellow’ van start en worden diverse werken 

onthuld, zoals de boog boven de Kunstberg, de reuzesticker op een bol van het Atomium, versiering in verschillende 
winkelstraten in het stadscentrum…;

• 2 juni 2019: het Feest van de Fiets in het kader van het Milieufestival; 
• 16 juni 2019: de BXL TOUR, de algemene repetitie voor de tijdrit.

“Dit monumentale project heeft vooral alle Brusselaars en Belgen dichter bij elkaar gebracht. Het op twee na grootste 
sportevenement ter wereld vormde een prachtige postkaart en heeft ontegensprekelijk de aantrekkingskracht van de 
Stad versterkt”, aldus Philippe Close, Burgemeester van de Stad Brussel.

“Het grote volksfeest dat de Ronde van Frankrijk is, heeft andermaal bewezen dat sport de meest uiteenlopende 
toeschouwers samenbrengt in een sfeer van gezelligheid en samenhorigheid.  Net zoals de BXL TOUR is dit een 
gelegenheid om te bewijzen dat Brussel een fietsstad is die de Brusselaars uitnodigt om dagelijks hun fiets te nemen 
en die jonge sportievelingen inspireert om een voorbeeld te nemen aan de prestaties van de ouderen”, aldus nog 
Benoit Hellings, Eerste Schepen van de Stad, verantwoordelijk voor Sport en Klimaat.

Enkele zeer sprekende cijfers illustreren het grote succes:  
• 1 miljoen bezoekers in de straten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarvan 778.000 langs het parcours tijdens 

de 2 etappes (59% Brusselaars, 20% internationale bezoekers en 21% Belgen van buiten de hoofdstad); 
• 75.000 personen bij de ploegenvoorstelling op 4 juli op de Grote Markt;
• 80.000 personen in het Fan Park op het De Brouckèreplein van donderdag 4 tot zondag 7 juli;
• In de nacht van zaterdag 7 op zondag 8 juli, een bezettingsgraad van de hotels van 84,4%;
• 93.000 overnachtingen geregistreerd op donderdag 4, vrijdag 5 en zaterdag 6 juli;
• 370.000 extra vervoersbewijzen voor het openbaar vervoer op zaterdag 6 en zondag 7 juli (+62% in vergelijking met 

een ander weekend);
• 2.000 geaccrediteerde journalisten en fotografen, 604 media en 46 landen;
• uitzending in 190 landen;
• 1.300 artikels of onderwerpen in de Belgische media, voor een gecumuleerd publiek van 200 miljoen personen 

(01 > 09.07).
• ongeveer 200.000 bezoekers op de site van de Grand Départ, voor in totaal bijna 500.000 page views (01 > 07.07);
• Facebook-pagina van de Grand Départ: 1.753.000 impressions, 104.000 likes, opmerkingen of shares, 519.000 personen 

bereikt, 12.500 views van de geposte video’s (01 > 07.07);
• 2.362 vrijwilligers, seingevers of jobstudenten tijdens de laatste 100 dagen;
• 18.000 nadarhekken geplaatst op het parcours in Brussel tussen 4 en 7 juli.

Ook speciale dank aan de vele partners die hebben bijgedragen aan de realisatie van dit schitterende avontuur.

“Het Gewest heeft, via zijn 19 gemeenten, geschitterd in de ogen van de hele wereld en heeft zijn schatten, zijn 
gastvrijheid, zijn vrijgevigheid en de rijkdom van zijn gemengdheid in de verf gezet”,  aldus Rudi Vervoort, Minister-
President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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