Persbericht
Dwars door het Hageland komt aan in Diest
DIEST – Op zaterdag 11 juni rijdt de wielerwedstrijd Dwars door het Hageland door
Diest, met aankomst op de citadel. Op zondag kunnen recreatieve wielrenners zelf
een graveltocht afleggen.
In het weekend van 11 en 12 juni vormt het Hageland het decors van een van de
belangrijkste Belgische gravelwedstrijden van het jaar. De renners van ‘Dwars door
het Hageland’ snellen via grotendeels onverharde wegen en bospaden naar de
aankomstplaats op de Diestse citadel.
"Als aankomststad van Dwars door het Hageland zijn wij zeer blij dat de koers dit
jaar met publiek kan doorgaan”, zegt schepen van Sport Rick Brans. “Het wordt
ongetwijfeld opnieuw een topeditie.”
Profwedstrijden
Op zaterdag 11 juni beginnen de heren om 11.15 uur aan hun wedstrijd op de Grote
Markt in Aarschot. Vanaf 13.30 uur is Dwars door het Hageland live te volgen op
Sporza. De renners doorkruisen Diest vijf keer en rijden daarbij door de volgende
straten: Fabrieksstraat, Grasbos, Broekstraat, Turnhoutsebaan, Citadellaan,
Nijverheidsweg, Kluisbergstraat, Boudewijnvest, Vissersstraat, Kaai, Zoutstraat,
Grote Markt, Allerheiligenberg, Citadel, Citadellaan, Diestersteenweg. Na 195
kilometer komen ze om 15.30 uur aan op de citadel van Diest.
Het startschot voor de dames wordt om 14.30 uur gegeven. Zij rijden drie keer via
Diest en komen aan rond 17.30 uur.
Recreatieve gravel
“Nieuw dit jaar is de recreatieve graveltocht”, voegt schepen Brans toe, “waarbij
iedereen het parcours zelf kan ontdekken en zich kan uitleven als een echte
flandrien. Zowel getrainde als minder getrainde fietsliefhebbers kunnen er op zondag
terecht, want je kan kiezen tussen afstanden van 25 tot 120 kilometer."

Het parcours dat de profs daags voordien rijden, wordt tijdens de recreatieve
graveltocht verder aangevuld met andere prachtige gravelstroken uit het Hageland.
Boven op de citadel worden de gravelfanaten beloond met een leuke après-bike.
Praktisch
Inschrijven voor de recreatieve graveltocht kan via
www.dwarsdoorhethagelandgravel.be.
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