
 
 

PERSBERICHT 

 

Beveren gastgemeente voor 2e rit in de 

Baloise Belgium Tour op donderdag 16 juni 

Sportdienst 

01|06|2022 

 

Op 16 juni gaat de 2de etappe van de 91e editie van de Baloise Belgium Tour van start in Beveren. Op 

donderdag staat er een sprintersetappe van 178,9 km op het programma. De rit brengt het peloton van de 

Grote markt in Beveren tot in Knokke. 

Het parcours 

De Baloise Belgium Tour gaat van start op 15 juni in Merelbeke en eindigt op 19 juni in Beringen. De 

renners  zullen een parcours moeten afleggen van in totaal 717,9 km over 5 dagen. De Baloise Belgium 

Tour brengt het peloton elk jaar voorbij mooie en uitdagende stukjes België. Dit jaar met een 

heuvelachtige openingsetappe, een kuitenbijter  in Durbuy, een tijdrit in Averbode, en 2 vlakke ritten 

waarvan één met start in Beveren. De etappe van Beveren naar Knokke zal er een voor de snelle mannen 

zijn. Er zijn kleine knikjes te vinden in het parcours maar deze zouden geen problemen moeten 

veroorzaken voor de sprinters en hun ploegen. Zo lijkt deze rit voorbestemd om uit te draaien op een 

massasprint. 

Deelnemers 

De Baloise Belgium Tour is uitgegroeid naar een internationaal wielerfestijn waar (altijd) grote namen en 

ploegen aan de start staan en deze keer is dat niet anders. Kleppers uit het veld zoals Eli Iserbyt, Toon 

Aerts en Thibau Nys maar ook grote namen van op de weg zoals Victor Campenaerts, Gianni Vermeersch 

en topsprinter Fabio Jakobsen zijn al van de partij. 

Wie volgt Remco Evenepoel op en staat op 19 juni op het hoogste schavotje in Beringen? 

Programma 

De officieuze start vindt plaats op de Grote Markt om 13.05 uur (officiële start op de Gentseweg ter hoogte 

van Caravans Van de Ven). De renners rijden een plaatselijke ronde door Beveren en Vrasene en passeren 

een tweede keer langs de Grote Markt om 13.35 uur. Wielerliefhebbers kunnen komen supporteren langs 

het volledige parcours in Beveren en Vrasene of de start meemaken op de Grote Markt. Tussen 12 en 12.45 

uur kan je de renners bewonderen op de Grote Markt, waar ze het wedstrijdblad komen ondertekenen.  
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Verkeershinder 

De wedstrijd zorgt voor verkeershinder op en rond het parcours.  Zo wordt de N70 afgesloten voor het 

verkeer vanaf het rond punt Cortewalle tot aan Bosdamlaan van 7 uur tot vrijgave door de wedstrijdleiding 

(15.30-16 uur). Er wordt een omleiding voorzien. Het volledige overzicht van verkeersmaatregelen vindt u 

op onze website. Bewoners op het parcours en in een ruime zone rond het parcours ontvangen een 

bewonersbrief. 

Meer info over de Baloise Belgium Tour in Beveren: https://www.beveren.be/nl/evenementen/2e-rit-

baloise-belgium-tour 

Meer info over de Baloise Belgium Tour: https://www.sport.be/baloisebelgiumtour/2022/nl/ 

 

 

Meer informatie 
Katrien Claus   
Schepen van Sport   

T 0477 96 75 90 
E katrien.claus@beveren.be 
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