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2017
Brussels’ first 50km BIKE RACE

PERSBERICHT
Brussel, 25 april 2017 – Op zondag 25 juni wordt een gloednieuw evenement van de Stad Brussel georganiseerd:
BXL TOUR, een fietstocht van 50 km door de straten van de hoofdstad.
De Stad Brussel gaat een nieuwe uitdaging van formaat aan door BXL TOUR te organiseren. Dit evenement, waaraan
iedereen mag deelnemen, wordt de eerste fietstocht in de hoofdstad. De tocht gaat langs verschillende trekpleisters
van de stad, zoals het Ter Kamerenbos voor het vertrek en de aankomt, het Jubelpark, het Atomium, het Koning
Boudewijnstadion en de prachtige Louiza- en Tervurenlaan.
Yvan Mayeur: “Dit weergaloze evenement ondersteunt ook de kandidatuur van Brussel voor de ‘Grand Départ’ van de
Ronde van Frankrijk 2019. Er staat dus veel op het spel voor de Brusselaars en de uitstraling van onze Stad. BXL Tour zal
een boeiende ervaring worden voor de talrijke wielerliefhebbers, waartoe ik absoluut behoor.”
Beklimmingen, bochten, snelheid enz. De fietsers, die omkaderd zullen worden door een efficiënt systeem, zullen van niets
gespaard blijven.
En na de inspanning volgt de ontspanning! Helemaal in het teken van de gezelligheid zal de Gespanhoek omgetoverd
worden in ‘Velocity’. Het hartje van het Ter Kamerenbos wordt een plaats van ontdekkingen en samenzijn, met van 14 tot
21 u tal van activiteiten voor jong en oud: alternatieve tochtjes, initiaties, demonstraties, actieve animaties, ... En dat alles
op muziek en omringd door eet- en drankstandjes met voor elk wat wils.
« Eindelijk krijgt Brussel de grote wielerwedstrijd die onze stad al lang verdient, tot genoegen van alle Brusselliefhebbers
die een dag lang van de wedstrijd en van onze stad zullen mogen genieten. Wie zich vaak per fiets verplaatst, heeft
bovendien een betere gezondheid. Daarom zal het stadsbestuur van Brussel nog meer werk maken van het aanmoedigen
van fietsverkeer in onze hoofdstad! » verklaart Alain Courtois, Eerst schepen, bevoegd voor het sportbeleid.
Verenigingen die actief zijn op fietsvlak zullen ook van de partij zijn om de aanwezigen met een passie voor tweewielers te
informeren en te vermaken. Omkaderd door deze verenigingen zullen gezinnen en minder sportieve aanwezigen ook een
fietstocht kunnen maken in het Ter Kamerenbos en het Zoniënwoud.
Er zal voor elk wat wils zijn!
De zomerse en ontspannen sfeer zal van deze gezellige tocht een mooi moment van diversiteit en ontmoeting maken.
En dit wordt meteen het startschot voor het zomerseizoen van de evenementen van de Stad Brussel.
SPRING ALLEMAAL OP DE FIETS!
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Alle info op www.bxltour.be

