
Brussel, 4 juni 2019  - Op zondag 16 juni, slechts enkele dagen voor de Grand Départ van de Tour 
de France, organiseert de Stad Brussel de derde editie van BXL TOUR, een wielerwedstrijd van  
40 km door de straten van de hoofdstad. Voor en na de inspanningen kunnen de renners gezellig 
ontspannen in het groen.

BXL TOUR neemt ondertussen een prominente plaats in op de agenda van enkele duizenden fietsers. De afgelopen 
drie jaar waren zij enthousiast om de uitdaging aan te gaan en daarmee ook het gebruik van de fiets te promoten 
– de grote wens van de Stad Brussel.

Op 16 juni zal de wedstrijd verschillende Brusselse gemeenten doorkruisen. Daarbij volgt ze voornamelijk het 
parcours van de ploegentijdrit van de Tour.

Net als vorig jaar wacht iedereen een warm onthaal in het Warandepark: vanaf 8.30 u. staan er in deze prachtige 
groene omgeving croissants, chocoladebroodjes, koffie en fruit klaar voor de deelnemers. 
Cyclo, Atelier de la Rue Voot en Pro Vélo stellen ook drie technische stands ter beschikking voor wie net voor de race 
nog iets wil afstellen.
Om 9.30 u. geeft niemand minder dan ‘onze’ Eddy Merckx het startsignaal met de geblokte vlag in de Hertogstraat, 
vlakbij het Paleizenplein. Eerst rijden de ‘Masters’, waarvan sommigen een klassement binnen het Belgisch 
Kampioenschap kunnen behalen, gevolgd door de ‘Cyclos’ om 10.30 u. 
Gedurende de duur van de wedstrijd blijven de straten uitsluitend voorbehouden aan de renners. Na een gevarieerd 
parcours met veeleisende beklimmingen, afdalingen, bochten en lange rechte lijnen rijden ze over de finish in de 
Dikkelindelaan, op een steenworp afstand van het Atomium.

Precies aan de voet van dat iconische Brusselse monument verwelkomt BIKECITY de deelnemers na hun inspanning, 
samen met alle bezoekers die er van de sfeer komen proeven.
Tussen 11.00 en 15.00 u. staan er heel wat activiteiten op het programma, georganiseerd in samenwerking met 
allerhande fietsverenigingen: standjes waar je leert hoe je kleine herstellingen uitvoert, proefritten met elektrische 
steps, aanpassen en pimpen van je tweewieler, expositie van bamboe fietsen, wedstrijden, muziek, een photobooth, 
rondleidingen, feestelijke fanfares … en nog veel meer verrassingen!
In een officiële verkoopstand van de Tour de France kun je zelfs een gele trui kopen, naast andere items in de 
kleuren van de Tour. 

Het belooft een vrolijk volksfeest te worden! Van 12 tot 12.45 u. zullen alle ogen op het podium gericht zijn, waar Eddy 
Merckx de trofeeën zal uitreiken aan de Belgische kampioen in de Master-reeks en aan de renners met de beste 
tijden in elke categorie.

Op zondag 16 juni staat de fiets centraal in Brussel, in al zijn vormen.

LATEN WE SAMEN ONZE HOOFDSTAD DOEN BEWEGEN !
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