
 

 

 
 
 
 
 
 

Persbericht. 
 
Brussel, 10 september 2020 – Aanstaande zondag 13 september heeft de mobiliteit rond BXL TOUR prioriteit voor 
de Stad Brussel en de organisatoren. Het gebruik van auto's wordt sterk ontmoedigd in de hoofdstad, vooral 
tussen 7 uur 's ochtends en 13 uur 's middags. Alle informatie is te vinden op www.bxltour.be.  
 
Aanstaande zondag 13 september start de 4de editie van BXL TOUR, de wielerwedstrijd door de straten van de 
hoofdstad, op het Paleizenplein in hartje Brussel. De finish ligt 40 km verderop, in de Dikkelindenlaan, op een steenworp 
afstand van het Atomium. 
 
Van 7.00 tot 13.00 uur zullen verschillende plaatsen en belangrijke wegen tijdelijk voor het verkeer worden afgesloten, 
wat gevolgen heeft voor verschillende sectoren van het Brussels Gewest. In overleg met Brussel Mobiliteit, de MIVB en 
de politiediensten worden de nodige maatregelen genomen om het publiek vooraf en in real time te informeren. 
- De route van BXL TOUR zal worden geïntegreerd in de Waze-app. 
- Het evenement wordt aangekondigd op de schermen bij de ingangen van de verschillende Brusselse tunnels. 
- Een interactief stratenplan is beschikbaar op www.bxltour.be/nl/interactief-plan/ met onder andere de 
oversteekplaatsen. 
- Aanstaande zondag is er real-time informatie beschikbaar via twitter: @zpz_polbru 
- Op die dag zal het organisatieteam telefonisch bereikbaar zijn op 02/318.64.70. 
- Informatie over de talrijke parkings (inclusief ontmoedigingsparkeerplaatsen) is beschikbaar op 
  www.mobilite-mobiliteit.brussels, www.brussel.be/parkings, www.parkandride.brussels 
 
Welke verkeersassen worden gesloten? De volledige lijst is beschikbaar op www.bxltour.be 
- Eeuwfeestlaan, tussen Louis Steensplein en Atomiumsquare, op zondag 13 van 6 tot 16 u.  
- Paleizenplein: zaterdag 12 vanaf 14 u. (enkel Hertogstraat naar Koningsstraat) en zondag 13 van 6 tot 13 u. (in beide 
richtingen). 
- Hertogstraat: zondag 13 vanaf 5 u. 
- Belliardstraat en -tunnel (*),Tervurenlaan (*), Vorstlaan, Generaal Jacqueslaan, A. Reyerslaan, Lambermontlaan, Van 
Praetlaan, Koninklijk Parklaan, afritten van de A12 naar Brussel: zondag 13 van 7 tot 13 u. 
NB: de straten van het parcours worden geleidelijk weer opengesteld voor het verkeer nadat de laatste deelnemers en 
de bezemwagen zijn gepasseerd. Sommige wegen zullen daarom voor 13.00 u. toegankelijk zijn. 
(*) Let op: de Tervurentunnel wordt alleen afgesloten in de richting van Tervuren en de Montgomerytunnel alleen in de 
richting van Reyers. De Montgomeryrotonde blijft open.  
 
De route kan op verschillende plaatsen worden gekruist. De tunnels van de binnenring blijven toegankelijk. 
Alle details zijn te vinden op www.bxltour.be 
 
Parkeren is verboden langs alle wegen van het parcours. Elk foutief geparkeerd voertuig zal worden weggesleept. 
Er worden veel omleidingen ingelegd om de weggebruikers zoveel mogelijk van het parcours weg te leiden.  
Het gebruik van de auto wordt sterk afgeraden in Brussel zondag a.s. tussen 7 en 13 u. Het gebruik van andere 
vervoermiddelen wordt aangemoedigd: 
- het gebruik van de fiets is die dag voor de hand liggend. Informatie en stallingsmogelijkheden zijn te vinden op 
  cycloparking.org 
- Fietsen, steps of scooters kunnen ook worden gehuurd via de verschillende websites of apps: Villo!, Blue Bike, Billy 
  Bike, Lime, Dott, Wheels, Felyx, Poppy. 
- Het openbaar vervoer is ruimschoots beschikbaar. Alle informatie is te vinden op www.stib-mivb.be of op de app. 
- Met maar liefst 33 stations in Brussel is ook de trein een zeer efficiënt vervoermiddel in de hoofdstad. Het Weekend 
Ticket geeft bovendien recht op 50% korting heen en terug. Info zie www.nmbs.be 
- De netwerken De Lijn en TEC: www.delijn.be / www.infotec.be 
 
Alle info op www.bxltour.be 
 
 
 
CONTACTGEGEVENS: 
 
Stad Brussel: Wafaa Hammich, Kabinet van de Burgemeester, wafaa.hammich@brucity.be, +32 (0)484 87 06 61 
 
Organisator: Brussels Major Events vzw, Marina Bresciani, m.bresciani@bmeo.be, +32 (0)478 22 61 59 
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