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Brussel, 15 maart 2023 – Op naar de zevende editie van de BXL TOUR! Op 18 juni dendert de 40 km lange 
wielerwedstrijd weer door de straten van Brussel via acht gemeenten van onze hoofdstad. Vanaf aanstaande 
zaterdag 18 maart kun je inschrijven via www.bxltour.be. Deelnemers en toeschouwers mogen dit jaar enkele 
belangrijke nieuwigheden verwachten. Zo wordt er samengewerkt met de BALOISE BELGIUM TOUR: de laatste 
etappe van die wedstrijd valt samen met die van de BXL TOUR, met aankomst onder het Atomium. Verder is er 
een nieuwe prijs voor wielrenners die als team deelnemen, en er is ook plaats voor meer deelnemers – een 
goede zaak, aangezien de vorige editie uitverkocht was. De BXL TOUR is ook een heus fietsfestival dat inzet op 
actieve, duurzame mobiliteit – een van de topprioriteiten van de Stad Brussel.  
 
De BXL TOUR staat ondertussen met stip genoteerd in de agenda van duizenden fietsers die de uitdaging vol 
enthousiasme aangaan. Samen met de Stad Brussel delen zij de wens om het gebruik van de fiets en actieve mobiliteit 
te bevorderen. Het parcours, dat identiek is aan dat van de laatste edities, doorkruist acht Brusselse gemeenten en laat 
de fietsers in bevoorrechte omstandigheden enkele symbolische plaatsen (her)ontdekken. De wielerwedstrijd staat open 
voor professionals, semi-professionals en wielerliefhebbers. Inschrijven kan vanaf zaterdag 18 maart, 9 uur.  

 
Er is keuze uit 3 categorieën: Master, Cyclo en Ride. Die laatste categorie is nieuw sinds vorig jaar en biedt de 
mogelijkheid om een verkort parcours van 32 km te rijden, zonder klassement en het gebruik elektrische fietsen is 
toegestaan.  

   
Een ‘sprint’-segment van 1500 m over de Koninklijk Parklaan, tussen het Onze-Lieve-Vrouwvoorplein en de 
Koninklijke Serres van Laken, maakt de wedstrijd dan weer net wat spannender. Voor alle fietsers in de categorieën 
Master en Cyclo wordt de tijd er automatisch gemeten, met een specifiek klassement als resultaat.  

 
Nieuw in 2023: 

 
Om de wedstrijd nog aantrekkelijker te maken, is er dit jaar de Intersport Challenge: deelnemers kunnen in 
ploegverband rijden en zo een specifieke prijs per team binnenhalen. Het klassement wordt berekend op basis van de 
tijd die door de vijf beste renners van de ploeg is behaald. 
 
Wegens het succes van de vorige editie die uitverkocht was, verhoogt de BXL TOUR zijn capaciteit tot 6.000 
deelnemers. Dit jaar zijn ook kinderen vanaf 12 jaar welkom in de categorieën Cyclo en Ride.  

 
De BXL TOUR werkt nu samen met de BALOISE BELGIUM TOUR. De vijfdaagse UCI ProSeries wielerwedstrijd door 
België eindigt voor het eerst in zijn geschiedenis met een etappe in en rond Brussel. Voor beide evenementen ligt de 
finishlijn onder het Atomium. Kortom, het belooft een groots wielerfestival te worden in onze hoofdstad.  
 
“De BXL Tour is intussen uitgegroeid tot hét wielerfestival van het jaar. Ook dit jaar banen duizenden deelnemers zich 
op hun eigen tempo een weg door Brussel, met als kers op de taart de laatste etappe van de Ronde van België. Iedereen 
krijgt namelijk de kans om aan het Atomium de profs te zien toekomen, om op hetzelfde podium te staan als zij en om 
voor hen de straten op te warmen”, aldus Benoit Hellings, Eerste schepen, schepen van Klimaat en sport van de Stad 
Brussel.  
 
De BXL TOUR ligt in lijn met de wens van het stadsbestuur om de diversiteit en de onmiskenbare rijkdom van onze 
hoofdstad in de kijker te zetten. Het is ondertussen een traditie: het sympathieke evenement verwelkomt zowel fietsers 
uit Brussel als uit de wijde omgeving, mannen en vrouwen, fervente en minder fanatieke sporters.  
 
"De BXL TOUR brengt liefhebbers en professionals van bij ons en van wat verderaf samen. Hier wordt niet alleen een 
sport gepromoot, maar ook een zachtere en milieuvriendelijkere vorm van mobiliteit. Het is een verbindend, feestelijk 
evenement, gericht op het grote publiek. Het laat de Belgische fietscultuur tot ver buiten onze grenzen schitteren – 
iedereen mag weten dat wij heer en meester zijn op de fiets", benadrukt Delphine Houba, schepen van Cultuur, toerisme 
en grote evenementen van de Stad Brussel.  
 

http://www.bxltour.be/


 
Minister van Sport en de Promotie van Brussel, Valérie Glatigny, zegt: "De Bxl Tour is een evenement dat deelnemers, 
sportliefhebbers en mensen die onze hoofdstad gewoon per fiets willen (her)ontdekken, samenbrengt. Een mooi sportief 
project en een geweldig uitstalraam voor alle liefhebbers van Brussel en het stalen ros."  

  
 

Inschrijvingen vanaf zaterdag 18 maart om 9 uur op www.bxltour.be 
 
 
CONTACTPERSONEN: 
Stad Brussel 
- François Descamps, kabinet van de Eerste schepen, schepen van Klimaat en sport, Francois.Descamps@brucity.be, 
  +32 (0)474 90 28 39 
- Eloise Pirard, kabinet van de schepen van Cultuur, toerisme en grote evenementen, eloise.pirard@brucity.be 
+32 (0)474 41 05 44 
Organisatie: Charlotte Bertrand, Brussels Major Events vzw, c.bertrand@bmeo.be+32 (0)475 46 18 21 
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