
 

 

 
 
 
 
 
 

Persbericht. 
 

Brussel, 9 september 2020 – Aanstaande zondag 13 september vindt de vierde editie plaats van BXL TOUR, de 40 
km lange wielerwedstrijd door de straten van de hoofdstad. De Stad Brussel kijkt uit naar dit sportief gebeuren, 
waarbij de regels voor de organisatie van evenementen en de sanitaire maatregelen zullen worden 
gerespecteerd. 
 

De inschrijvingen voor BXL TOUR zijn sinds enkele dagen gesloten: de wedstrijd is volzet. Aanstaande zondag 13 
september zullen 2.500 fietsers om 9 uur 's morgens starten op het Paleizenplein. De feestdorpen die normaal bij het 
vertrek en de aankomst worden opgezet zijn er dit jaar niet, om grote menigten te vermijden. 
 

"BXL TOUR is al vier jaar het evenement bij uitstek voor Brusselse wielrenners, en deze editie zal geen uitzondering op 
de regel zijn. Met de specifieke gezondheidssituatie in het achterhoofd, is het essentieel om een positief signaal te geven 
door leuke evenementen te organiseren die mensen verbinden. De organisatie van het evenement werd aangepast om 
de geldende hygiënemaatregelen in acht te kunnen nemen", aldus Delphine Houba, Schepen van Cultuur, toerisme en 
grote evenementen.  
 

Om de veiligheid van alle deelnemers te garanderen werd er een protocol opgesteld dat voorgelegd werd ter 
goedkeuring aan het UMC Sint-Pieter-ziekenhuis. Een groot aantal maatregelen dus genomen met het oog op de 
naleving van de sanitaire voorzorgen.  
 

Bij het VERTREK wordt hydroalcoholische gel ter beschikking gesteld op verschillende plaatsen (toiletten, lockers, 
loketten, ...). Het masker moet te allen tijde worden gedragen, behalve tijdens de wedstrijd. Het mag net voor de start 
worden afgezet, het moet tijdens de wedstrijd op het lichaam worden gedragen en het moet weer worden aangebracht 
zodra de renners een voet op de grond zetten. Om de fysieke afstand te respecteren, zullen nadarafsluitingen in het 
startgebied worden geïnstalleerd om rijstroken af te bakenen en wachtrijen aan te geven. Aan het begin van elke wachtrij 
worden de veiligheidsvoorzorgen op affiches getoond, is er hydroalcoholische gel beschikbaar en zorgen de stewards 
voor een vlot verloop. 15 minuten voor de start worden de deelnemers van elke categorie verzocht om hun plaats in te 
nemen in de daarvoor bestemde zone. Zij dienen 2 meter afstand te bewaren van de andere renners (links, rechts, voor, 
achter). De Cyclo-categorie start om de 15 minuten, in doorlopende golven met het oog op een vlotte doorstroming.  
 

Op het signaal van Eddy Merckx, die de race in de voorste wagen voorafgaat, start de Master-categorie om 9 uur 's 
ochtends, gevolgd door de vier Cyclo-categorieën tussen 9.15 en 10 uur. 
 

Bij de AANKOMST wordt hydroalcoholische gel ter beschikking gesteld op een groot aantal plaatsen. Om een maximale 
doorstroming te garanderen en drukte te vermijden, moeten de fietsers, zodra ze onder de finishboog passeren, 
ongeveer honderd meter verder rijden om de volgende deelnemers niet te blokkeren. 
Zodra ze stilstaan, moet het masker weer op. Net achter de finish krijgen alle deelnemers een well done pack 
aangeboden, waarna ze de zone zo snel mogelijk moeten verlaten. De prijsuitreiking vindt rond 10.30 uur in 
beslotenheid plaats in de buurt van het Atomium. Enkel de winnaars van de verschillende categorieën worden er 
toegelaten, vergezeld van twee naasten. 
 

"Meer dan ooit is het essentieel om sportwedstrijden en populaire evenementen rond het ‘stalen ros’ voor zoveel 
mogelijk mensen toegankelijk te maken. BXL TOUR biedt een uitgelezen kans om de zachte mobiliteit te promoten en 
ons de stad opnieuw toe te eigenen, vooral nu er de afgelopen maanden aanzienlijk meer wordt gefietst. Over één week 
is het trouwens autoloze zondag, op 20 september. Ik ben blij dat we BXL TOUR 2020 kunnen organiseren, met 
inachtneming van de veiligheidsmaatregelen," voegt Benoit Hellings, Eerste Schepen en Schepen voor Klimaat en sport, 
eraan toe. 
 

Alle informatie op www.bxltour.be  
 

CONTACTEN 
Stad Brussel: 
- Grégory Escouflaire, Kabinet van de Schepen van Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen, 
  gregory.escouflaire@brucity.be, +32 (0)485 94 06 58  
- Benjamin Adnet, Kabinet van de Eerste Schepen, Schepen van Klimaat en Sport, benjamin.adnet@brucity.be, 
  +32 (0)498 91 84 38 
- Maïté Van Rampelbergh, Kabinet van de Burgemeester, maite.vanrampelbergh@brucity.be, +32 (0)498 48 37 13 
Organisatie: Brussels Major Events vzw, Marina Bresciani, m.bresciani@bmeo.be, +32 (0)478 22 61 59 
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