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Brussel, 7 mei 2018 -  De Stad Brussel en de organisatoren verlengen 
het parcours van BXL TOUR en introduceren nieuwigheden om de lat 
hoger te leggen. 

Na de bekendmaking van het parcours van BXL TOUR op 21 maart jongstleden was hier en daar te horen dat het tracé,  
dat was ingekort in vergelijking met de editie 2017, niet genoeg uitdaging zou bieden voor ervaren fietsers.

Daarop besloten de Stad Brussel en de organisatoren, in overleg met de bevoegde instanties, om het parcours van 
het grote Brusselse wielerevenement te verlengen. Een hele uitdaging, want de mobiliteit in het centrum moest wel 
gewaarborgd blijven.

Het parcours van BXL TOUR 2018 zal op 17 juni dan ook maar liefst 40 km beslaan!
Bij het initieel geplande tracé van 28 km, dat samenvalt met het tijdrittraject van de Grand Départ 2019 van de Tour de 
France, komen nu nog eens 12 extra km via voor het verkeer afgesloten straten. 

De eerste start blijft zoals voorzien: om 10 u. aan het Paleizenplein, gevolgd door telkens nieuwe startgroepen met een 
afnemende gemiddelde snelheid (de snelste renners vertrekken dus het eerst). De deelnemers rijden naar de Belliardstraat 
waar ze via de Jubelparktunnel de Tervurenlaan op gaan.
Om het traject van BXL TOUR te verlengen, werd het parcours door het Terkamerenbos licht aangepast, maar vooral de 
eindfase van de race onderging de grootste veranderingen: bij aankomst aan de Van Praetbrug maken de renners nu een 
lange lus via de Vilvoordelaan tot aan de Budasteenweg en terug. Op dat brede, vlakke stuk zullen de sprinters hun beste 
beentje kunnen voorzetten. 
Aangekomen bij het begin van de Van Praetlaan nemen zij vervolgens de Koninklijk Parklaan tot aan het Onze-Lieve-
Vrouwvoorplein, waar zij terugkeren. Zo passeren zij het Kasteel van Laken, waar de aankomst van de eerste etappe  
van de Grand Départ 2019 van de Tour de France gepland is. Eenmaal voorbij de mooie Koninklijke Serres rijden ze via  
de Madridlaan en de Graaf Moens de Ferniglaan de Dikkelindelaan op, waarna de eindstreep in zicht komt.

Nog even flink doortrappen, en zij bevinden zich aan de voet van het Atomium waar hen na de inspanning een moment  
van ontspanning wacht in BIKECITY. In het wielerdorp staan er immers tal van activiteiten voor klein en groot op het 
programma in een gezellige sfeer.

In samenwerking met de Politie werd nog een extraatje uitgewerkt voor de meest gemotiveerde deelnemers: zij kunnen 
terugrijden naar het vertrekpunt aan het Paleizenplein en nog eens 8 km extra fietsen. Op vastgestelde tijden zullen diverse 
pelotons vertrekken aan het Atomium, begeleid door een motoragent om de veiligheid van de fietsers te garanderen. De 
verkeersregels zijn op dat moment van kracht, aangezien de gebruikte wegen dan opnieuw open voor het verkeer zullen zijn.

Zondag 17 juni wordt zonder twijfel een groots fietsfeest ! 
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