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Er kan altijd nog een tandje bij
Dirk Castrel
Gazet van Antwerpen - 04/09/2006
Zesentwintig jaar geleden werd in de Vlaamse faciliteitengemeente SintGenesius-Rode De Gordel gelanceerd met de doelstelling het Vlaams karakter
van de Brusselse Rand te beklemtonen. De druk van de Franstaligen om het
aantal faciliteitengemeenten uit te breiden of aan te hechten bij Brussel was
destijds ook groot. In die periode verschenen in de Vlaamse gemeenten rond
Brussel de grote affiches "Waar Vlamingen thuis zijn".
Dat eerste jaar waren er geen duizend deelnemers maar het initiatief bleek een
schot in de roos. Jaar na jaar groeide de belangstelling spectaculair. Uiteindelijk
nam het Bloso de organisatie over. Intussen is De Gordel uitgegroeid tot de
grootste sportieve, groene, familiale manifestatie in Vlaanderen voor zowel
wandelaars als fietsers. Het programma werd uitgebreid en de talrijke
randactiviteiten werden almaar aantrekkelijker. De Gordel is een heuse klassieker
geworden. Vooral door de weersomstandigheden durft het aantal deelnemers
wisselen maar sleet zit er zeker niet op de formule die telkens weer tienduizenden
kan mobiliseren.
Het sportieve karakter van De Gordel is steeds meer op de voorgrond getreden
maar het Vlaamse karakter van de manifestatie blijft sterk aanwezig. De Gordel
moet een ondersteuning blijven van de Vlamingen in de Rand. De manifestatie is
ook een gelegenheid voor Vlaamse politici van diverse pluimage om zich te tonen,
bij voorkeur in fietsuitrusting. _Ook Guy Verhofstadt, wiens aanwezigheid op dit
Vlaams evenement niet altijd zonder kritiek bleef van de Franstaligen omdat ze
vonden dat hij uit zijn "neutrale" rol was gevallen. De Gordel blijft een uitgelezen
moment om Vlaamse thema's onder de aandacht te brengen, zoals de
burgemeesters van Halle-Vilvoorde met hun eis om het kiesarrondissement
Brussel- Halle-Vilvoorde te splitsen. Gisteren trouwens hebben ze die eis alweer

onder de aandacht gebracht.
Zoals bij haast elke editie hebben "onbekenden" weer enkele sabotagedaden
gepleegd op het parcours. Hier en daar waren nagels en duimspijkers uitgestrooid,
versperden enkele boomtakken de weg en waren wegwijzers verdwenen. Het zijn
kleine, vervelende incidentjes die er kennelijk sedert het begin bijhoren. De
Franstaligen zijn niet blij met deze Vlaamse hoogdag in de Rand maar hebben
nooit opgeroepen om de organisatie stokken in de wielen te steken. Integendeel.
Ze beseffen best dat openlijke tegenwerking veeleer negatieve publiciteit zou
opleveren dan hun zaak zou dienen. Laten we het gekoeioneer dus maar
toeschrijven aan enkele heethoofden.
De communautaire spanningen in de Rand zijn de jongste tijd weer toegenomen.
De verklaringen van Vlaams ministerpresident Yves Leterme over de manifeste
weigering van een aantal Franstaligen in de Rand om Nederlands te leren, hebben
de woede opgewekt van alle Franstalige partijen die op hun beurt gespierde taal
lieten horen. Voor hen liggen de zaken zeer simpel. De randgemeenten worden
aangehecht bij Brussel of gaan deels naar Wallonië. Geen verdere
staatshervorming, de status-quo volstaat.
Hopelijk hebben de Vlaamse partijen het gordellied gehoord: "Er kan altijd nog
een tandje bij".

26ste Gordel in Vlaamse Rand rond Brussel
Politici rakelen splitsing Brussel-Halle-Vilvoorde op

Gazet van Antwerpen - 04/09/2006
In Zaventem, Overijse, Dilbeek en Sint-Genesius-Rode is zondagochtend de
26ste editie van De Gordel op gang geschoten. Deze Vlaamse manifestatie in
de Rand rond Brussel is uitgegroeid tot de grootste sportieve, familiale en
groene eendagshappening in Vlaanderen. _Ze beklemtoont elk jaar opnieuw
het Vlaamse karakter van de Rand.
Opnieuw vertrokken vanuit de gordeltrefpunten meer dan 20 grote en kleine
wandelingen en fietstochten. Een opvallende nieuwigheid was de 35 km lange
"Witsefietstocht" die vertrok uit Rode en locaties aandoet waar de populaire tvreeks wordt opgenomen._Dilbeek profileerde zich met een poëziewandeling.
Zaventem was het fietstrefpunt bij uitstek met de Vaartroute. Overijse
presenteerde een circus- en natuurwandeling. Voorts waren er de Gordel voor
wielertoeristen, de Gordel-klassieker en de Ronde van het Pajottenland.

Splitsing B-H-V
Vanuit Overijse vertrok een groep met enkele burgemeesters van HalleVilvoorde voor een fietstocht naar Dilbeek om de eis voor de splitsing van het
arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde nog eens onder de aandacht te brengen.
Onder hen bevonden zich de burgemeesters Michel Doomst (Gooik) en Vic
Laureys (Hoeilaart). Dirk Brankaer (Overijse) was bij de start aanwezig._Ook Luc
Deconinck van het Halle-Vilvoorde-Komitee fietste mee. Allen droegen een t-shirt
met daarop de eis tot splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. De groep kreeg een
tijdje het gezelschap van Vlaams minister Geert Bourgeois die later het parcours
volgde van de de 100 km lange Gordelklassieker rond Brussel.
Eric van Rompuy (CD&V) had eveneens zijn splitsingstruitje aangetrokken. Voor
de laatste keer, liet hij verstaan "want tegen volgend jaar september moet het
arrondissement gesplitst zijn." De boodschap van Vlaams minister-president Yves
Leterme luidde kort en krachtig: "De gemeenten rond Brussel behoren tot het
Vlaamse grondgebied." _Volgens Vlaams minister Bert Anciaux maakt het njet
van de Franstaligen geen indruk meer in Vlaanderen. "Als ze njet blijven zeggen,
zal de huidige federale regering lange tijd een waarnemende regering zijn na de
verkiezingen van volgend jaar." _De Vlaamse ministers Frank Vandenbroucke en
Kris Peeters hadden eveneens hun wieleruitrusting aangetrokken.

Spijkers en bomen
Ook dit jaar werden enkele sabotageacties genoteerd. Volgens organisator Luk
Peirlinck werden zondagmorgen spijkers aangetroffen in de Sint-Michielsdreef in
Sint-Genesius-Rode. Daar werden ook boomstammen over de weg gelegd als
versperring. In Diegem en Zaventem werden enkele wegwijzers verhangen.
Vorig jaar daagden er 102.000 deelnemers op, het hoogste aantal sinds 1993. Voor
de 26ste editie schreven zich tussen de 50.000 en de 55.000 personen vooraf in,
wat minder is dan de circa 65.000 in 2005. Uiteindelijk telde de organisatie ruim
70.000 deelnemers.

Politici fietsen voor splitsing B-H-V
Gazet van Antwerpen - 03/09/2006
Vlaams minister Geert Bourgeois heeft zondagmorgen samen met enkele
burgemeesters van Halle-Vilvoorde een tijdlang meegereden met de groep
fietsers die op de Gordel ijverden voor de splitsing van Brussel-Halle-

Vilvoorde.
Bourgeois was er van bij de start bij, maar volgde na verloop van tijd een eigen
parcours. Hij is immers van plan de 100 km lange Gordelklassieker rond Brussel
te rijden.
Rond 09.00 uur vertrok een groep van een tiental personen, waaronder enkele
burgemeesters van Halle-Vilvoorde, in Overijse voor een fietstocht naar Dilbeek
om hun eis voor de splitsing van het kies- en gerechtelijk arrondissement BrusselHalle-Vilvoorde nog eens onder de aandacht te brengen._Onder hen bevinden zich
de burgemeesters Michel Doomst (Gooik) en Vic Laureys (Hoeilaart). Dirk
Brankaer (Overijse) was bij de start aanwezig. Ook Luc Deconinck van het HalleVilvoorde-Komitee fietst mee. Allen dragen een t-shirt met daarop de eis tot
splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde.
Volgens Bloso-organisator Luk Peirlinck zijn er dit jaar in de marge van de Gordel
veel minder sabotage-acties gepleegd dan de vorige jaren. Hij heeft enkel weet van
twee feiten. In de Sint-Michielsdreef in Sint-Genesius-Rode werden spijkers op de
weg gegooid en grote houten blokken als versperring opgeworpen. In Diegem
werden enkele wegwijzers verhangen.

Meer sporters dan politici op Gordel
Stephen Rosé
De Morgen - 04/09/2006
In de Vlaamse rand rond Brussel vond gisteren de 26ste editie van de Gordel
plaats. De grootste sportieve, familiale en groene eendagshappening in
Vlaanderen bood meer dan 2O grote en kleine wandelingen en fietstochten.
De opkomst tijdens deze editie bleef nogal matig met 70.319 deelnemers, een
derde minder dan vorig jaar, allicht een gevolg van het slechte weer.
De Gordel wil ook het Vlaams karakter van de rand rond Brussel
beklemtonen._Enkele burgemeesters uit het arrondissement Brussel-HalleVilvoorde brachten hun eis voor de splitsing van B-H-V nog eens onder de
aandacht.

Burgemeesters Halle-Vilvoorde ijveren voor
splitsing
BVB
De Standaard - 03 september 2006
In het kader van de Gordel is zondag rond 09.00 uur een groep van een
tiental personen, waaronder enkele burgemeesters van Halle-Vilvoorde, in
Overijse vertrokken voor een fietstocht naar Dilbeek om hun eis voor de
splitsing van het kies- en gerechtelijk arrondissement Brussel-HalleVilvoorde nog eens onder de aandacht te brengen.
Onder hen bevinden zich de burgemeesters Michel Doomst (Gooik) en Vic
Laureys (Hoeilaart). Dirk Brankaer (Overijse) was bij de start aanwezig. Ook Luc
Deconinck van het Halle-Vilvoorde-Komitee fietst mee. Allen dragen een t-shirt
met daarop de eis tot splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde.
Ook Vlaams minister Geert Bourgeois heeft zondagmorgen samen met enkele
burgemeesters van Halle-Vilvoorde een tijdlang meegereden met de groep fietsers
die op de Gordel ijverden voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde.
_Bourgeois was er van bij de start bij, maar volgde na verloop van tijd een eigen
parcours. Hij is immers van plan de 100 km lange Gordelklassieker rond Brussel
te rijden.

Gele trui is "ne bekende"
Gordelen met kopman Yves Leterme en lokaal kampioen Eric
Van Rompuy
Guy Fransen
De Standaard - 04-09-2006
In de Tour staan de media en de supporters 's morgens steeds bij de autocar
van de gele trui. In de Gordel is dat net hetzelfde.
Yves Leterme (CD&V) komt zondagochtend uit zijn busje-met-chauffeur in zo'n
gele trui, en zuigt alle camera's naar zich toe. De Vlaamse minister-president rijdt

slechts 25 km, een familiefeest maakt de echte 100 onmogelijk.
Vlaams minister van Openbare Werken en partijgenoot Kris Peeters eigent zich de
rol van meesterknecht toe. Net zoals Vic Van Schil ten tijde van Eddy Merckx en
Georges Hincapie bij Lance Armstrong. Al is Peeters niet weinig fier dat Het
Nieuwsblad op Zondag hem katapulteerde tot de Vlaamse troonpretendent als
Leterme in 2007 de federale transfer maakt.
De gids vandaag zal echter Eric Van Rompuy zijn, met een trui waarop de sponsor
de boodschap heeft gezet "Splits Brussel-Halle-Vilvoorde nu!!!'' Van Rompuy
zegt wel dat het de allerlaatste keer is dat hij dat shirt zal dragen. "Als die splitsing
volgend jaar niet gerealiseerd is, dan moeten we ons hier niet meer tonen.''
Van Rompuy zal Leterme tijdens de korte rit inwijden in de geografische,
heemkundige, politieke en stedenbouwkundige situatie van de doorkruiste
gemeenten. Hij heeft zich strategisch ook laten vergezellen van een Waal uit
Doornik die op zijn kieslijst staat, en getrouwd is met een Vlaamse.
"Baudouin'' heet hij officieel, maar alle partijmilitanten noemen hem - naar eigen
zeggen gelukkig - Boudewijn. Hij zal tijdens de snelle rit de enige man zijn met
wie Leterme eventjes "zijn" thema aansnijdt: "Hoe komt het dat de Franstaligen
hier geen Nederlands willen leren?'' Boudewijn zal de minister-president vertellen
dat de Franstaligen Belg willen zijn, en voor een job geen Nederlands nodig
hebben. Leterme: "Daar zit nu de paradox. Ze willen allemaal Belg zijn, maar niet
de hoofdtaal van dit land spreken.''
Voor Leterme zijn eerste pedaalslag heeft kunnen geven, heeft hij in de startzone
al tien keer een antwoord moeten geven op een vraag waarin Elio Di Rupo zit
verwerkt. De gele trui sluit af met: "Di Rupo vertegenwoordigt slechts 14 procent
van de stemmen in dit land.''
Het mag regenen, voor Van Rompuy schijnt de zon. "Verhofstadt en Dewael
hebben hier de voorbije jaren een apolitiek spektakel van gemaakt, en verschenen
altijd met de boodschap we voelen ons goed. Met Leterme heeft de Gordel
opnieuw een politieke betekenis, net zoals het is begonnen.'' _Dewael is nog op het
appel, en verschijnt in de Brusselse rand met een zwarte trui, gesponsord door Het
Belang van Limburg.
Het groepje-Leterme fietst de 25 kilometer zonder problemen, maar ook zonder
publieke aandacht.
Geen Franstalig boegeroep, geen spijkers, maar ook geen "allez Yves''. Als de
minister-president over de finish rijdt, zeggen twee vrouwen tegen mekaar: "Da's
ne bekende.''
Het wedstrijdverslag meldt dat een felle Kris Peeters niet kon nalaten zijn talent te
tonen, Eric Van Rompuy de snelste was in de afdalingen, maar Yves Leterme na
een venijnig spurtje bergop de eerste was aan de streep, en tegen de dauphin
onmiddellijk riep: "Geklopt hé.''

Dit jaar een derde minder Gordelaars
Het Belang van Limburg - 03/09/2006_Het Laatste Nieuws - 03/09/2006_Het
Nieuwsblad - 03/09/2006_Het Volk - 03/09/2006_De Standaard - 03/09/2006
Dit jaar hebben 70.319 mensen deelgenomen aan de Gordel. Dat is een derde
minder dan de 102.000 van vorig jaar.
Carla Galle van BLOSO weet de daling zondagavond aan het feit dat het weer dit
jaar zoveel slechter was en dit zowel in augustus, de maand die belangrijk is voor
de voorinschrijvingen, als op de Gordeldag zelf. De zon scheen zondag niet en
regelmatig viel er wel ergens een plensbui.
In het aanbod van wandelingen en fietstochten was de eerste Witse-fietstocht de
blikvanger dit jaar, met 5.643 deelnemers.
Ook dit jaar -een verkiezingsjaar- kreeg de Gordel weer te maken met heel wat
pesterijen in de vorm van spijkers tot zelfs boomstammen op het wegdek en
verkeerd gehangen wegwijzers. En dit zowel in Sint-Genesius-Rode, Kraainem als
in Sint-Pieters-Leeuw. Volgens Galle zou de politie spijkerstrooiers op het spoor
zijn.
Ook opvallend dit jaar was het grote aantal fietsen dat een defect opliep. De
Gordel verliep anderzijds wel veilig. Het Rode Kruis moest 419 mensen verzorgen
voor lichte verwondingen. Tweeëndertig mensen werden naar het ziekenhuis
gevoerd, niemand evenwel voor ernstige verwondingen.
Lees ook:_Burgemeesters Halle-Vilvoorde ijveren voor splitsing_Gordel blijft
uitgesproken Vlaams_In Dilbeek kamperen de fanatiekste deelnemers aan De
Gordel_De Gordel

"Extremisme is nergens goed voor"
Anderstaligen Gordelen mee voor sport en plezier
Yves Barbieux
Het Nieuwsblad - 04/09/2006
Behalve met slecht weer had de 26ste Gordel dit jaar opnieuw met pesterijen
af te rekenen. Spijkers en een houten versperring in Sint-Genesius-Rode,
verplaatste wegmarkeringen in Diegem... De anderstalige Gordelaars
begrijpen het niet goed: "Met tolerantie kom je veel verder."

Bij het controlepunt in Sint-Genesius-Rode heeft Sven Van Kerpel geen enkel
probleem om zijn stickers met de Vlaamse Leeuw bij de aanstormende fietsers op
te kleven. Late remmers maken zelfs rechtsomkeert om jas, helm of rijtuig van de
geelzwarte klever te voorzien. Sommigen vragen een heel blad met stickers om
ook hun vrienden te tooien.
John Gray bedankt beleefd voor het aanbod. "Ik ben Amerikaan. Dit is mijn land
niet, de achterliggende taalkwestie is mijn probleem niet. Daarom wil ik ook geen
enkel politiek symbool dragen", zegt de human resources manager in zeer goed
Nederlands.
"Ik heb wel respect voor de strijd van de Vlamingen die hun cultuur en eigenheid
in deze regio willen vrijwaren. Ik heb zelf Nederlands geleerd en mijn zoon loopt
school in het Nederlands in Roosdaal. Maar ik kan niet begrijpen dat men iedereen
wil verplichten om te doen alsof hij Vlaming is." Waarop Gray met zoon Ian en
dochter Lydia op zijn indrukwekkende driezitter klimt en vertrekt.

Geen politieke slogan
Intussen krijgt Sven Van Kerpel de microfoon onder de neus geduwd van Alain
Kniebs en Nicolas Van Caillie, allebei eindejaarsstudenten journalistiek op een
Franstalige hogeschool in Brussel._"Wij maken ons eindwerk rond de vraag of
binnen de Gordel echt een sfeer van Vlaams extremisme leeft, zoals vaak
afgeschilderd wordt in de Franstalige media. Tot dusver komen wij tot een
volledig ander besluit: dit is een familiaal gebeuren. Het is wel duidelijk Vlaams
getint en heeft vooral Vlaamse deelnemers, maar van agressief extremisme hebben
wij geen spoor teruggevonden. Op de affiches is zelfs geen politieke slogan terug
te vinden. De organisatie spreekt iedereen aan met het voorstel om er een fijne dag
van te maken. Punt, uit."
Jean Vandenbosch zit midden in de Vlaamse menigte rustig te wachten tot zijn
vriend zichzelf en zijn vier kinderen heeft ingeschreven voor de fietstocht van 35
km. "Mijn ouders spreken thuis nog Nederlands en mijn zoon studeert in het
Nederlands. Maar op een beetje Brusselse zinnetjes na spreek ik vooral Frans",
zegt hij. Voor hem is de Gordel vooral een dagje leuk sporten. "Ik vind het dom
dat sommigen deze familiedag in het honderd proberen te jagen met
sabotageacties of politiek recuperatiespel. Met tolerantie kom je veel verder",
meent Vandenbosch.
Ook voor Thierry Lefebure is de Gordel vooral een leuke gelegenheid om met zijn
drie kinderen Florian, Kylian en Chloë een ommetje in de streek te fietsen. "De
kinderen zijn alle drie thuis in het Frans opgevoed, maar gaan naar een school
waar veruit de meeste lessen in het Nederlands gegeven worden. Zij hebben daar
geen enkel probleem mee. Een grondige kennis van onze twee voornaamste
landstalen zou een absolute must moeten zijn in heel het land", aldus Lefebure. "Ik
ben tegen elke vorm van extremisme, in welke taal dan ook."

Burgemeesters eisen splitsing kieskring
Ellie Maerevoet
Het Laatste Nieuws - 04/09/2006
Vlaams minister Geert Bourgeois, burgemeesters Michel Doomst (Gooik) en Vic
Laureys (Hoeilaart), Luc Deconinck van het Halle-Vilvoorde-Komitee en een
tiental andere personen wilden tijdens de gordel hun eis om de kieskring BrusselHalle-Vilvoorde te splitsen nog eens onder de aandacht brengen.
Ze droegen een geel t-shirt die hun eis duidelijk formuleerde._Ze fietsten van
Overijse naar Dilbeek._Ook burgemeester Dirk Brankaer van Overijse was bij de
start aanwezig.

Slecht weer schrikt Gordelende politici niet af
Frank Dereymaeker
Het Laatse Nieuws - 04/09/2006
Exact 70.319 fietsers en wandelaars trotseerden gisteren de donkere
(regen)wolken om deel te nemen aan de Gordel. Dat is een derde minder dan
vorig jaar. Volgens Carla Galle van BLOSO is de daling te wijten aan het
slechte weer. Wel waren er opvallend meer sabotage-acties dan vorig jaar.
Dat ging van spijkers op de weg, tot houten blokken als versperring en het
verkeerd hangen van wegwijzers. In Sint-Genesius-Rode heeft de politie enkele
saboteurs kunnen oppakken. Desondanks verliep de Gordel veilig. Het Rode Kruis
moest 419 mensen verzorgen voor lichte verwondingen. Tweeëndertig mensen
werden naar het ziekenhuis gebracht.
Onder de 70.000 deelnemers waren er ook dit jaar weer enkele ministers uit de
Vlaamse regering. Zo trok Vlaams minister Geert Bourgeois op ronde met enkele
burgemeesters uit de rand van Brussel om hun eis voor de splitsing van het kiesen gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde nog eens onder de
aandacht te brengen. _Eric Van Rompuy droeg een T-shirt met dezelfde eis. Ook
minister-president Yves Leterme en minister Kris Peeters toerden rond de
hoofdstad.
De oudste deelnemer aan de Gordel was dit jaar Albert Van Hoof uit Berchem. De
90-jarige, die al 26 jaar aan de Gordel deelneemt, plande een fietstocht van 50
kilometer, maar door de hitte in juli en de regen in augustus had hij te weinig

kilometers in de benen en vertrok hij voor een tochtje van 25 kilometer.
Blikvanger bij het brede aanbod van wandelingen en fietstochten was de eerste
Witse-fietstocht. Die tocht van 35 kilometer deed locaties aan waar de populaire
tv-reeks wordt opgenomen. 5.643 deelnemers namen dat parcours.

26e editie van de Gordel in Vlaamse rand
www.vrtnieuws.net - 03/09/2006
In de Vlaamse rand rond Brussel heeft vandaag de 26e editie van de Gordel
plaatsgevonden. Vanuit vier startpunten in Sint-Genesius-Rode, Dilbeek,
Zaventem en Overijse, vertrokken wandel- en fietstochten. Daarna waren er
concerten.
Bij de 25e editie van de Gordel vorig jaar waren er iets meer dan honderdduizend
deelnemers.
Dit jaar lag het aantal inschrijvingen vooraf wel een stuk lager dan vorig jaar, rond
de zeventigduizend.
Dit jaar wilde de Gordel het Vlaamse karakter van de gemeenten rond Brussel
beklemtonen. De communautaire spanning daarover is de laatste tijd weer wat
opgelopen.
Zoals elk jaar waren er ook nu weer enkele kleine sabotageacties. In SintGenesius-Rode waren spijkers gevonden op het traject en lagen er enkele bomen
over de weg.

Bourgeois fietste met burgemeesters
Enkele burgemeesters van het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde fietsten
van Overijse naar Dilbeek om hun eis tot splitsing onder de aandacht te brengen.
Onder hen waren de burgemeesters Michel Doomst (CD&V) van Gooik en Vic
Laureys (CD&V) van Hoeilaart. Dirk Brankaer (OV 2002) van Overijse was bij de
start aanwezig.
Ook Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA) reed een eindje met de
burgemeesters mee. Nadien volgde hij een eigen parcours, omdat hij de tocht van
100 kilometer wilde fietsen.
Vorig weekend nog zei PS-voorzitter Elio Di Rupo dat de gemeenten ten zuiden
van Brussel best naar Wallonië gaan.

Meer informatie over de Gordel

Magere opkomst voor 26ste Gordel
Metro - 04/09/2006
Zo'n 70.300 mensen hebben dit jaar deelgenomen aan de Gordel, dat is een
derde minder dan vorig jaar, toen 102.000 mensen deelnamen. De
sportievelingen hadden de keuze uit meer dan 20 fiets- en wandeltochten, die
vertrokken vanuit de Brusselse rand.
Zoals verwacht was het slechte weer op zondag en tijdens de inschrijvingsmaand
augustus, de oorzaak van de magere opkomst.
Er schreven zich 10.000 minder personen vooraf in dan vorig jaar. De 70.000
personen die wel kwamen opdagen voor de 26e editie van het grootste sportieve,
familiale en groene eendagsevenement in Vlaanderen, vertrokken vanuit vier
gemeenten in de Vlaamse rand rond Brussel.
In de gemeenten Sint-Genesius-Rode, Dilbeek, Overijse en Zaventem werden rond
specifieke thema's meer dan twintig wandelingen en fietstochten georganiseerd.
Zoals elk jaar werd ook de aandacht gevestigd op het Vlaamse karakter van de
Brusselse randgemeenten.
Zo vertrok vanuit Overijse een groep personen om de splitsing van de kieskring
Brussel-Halle-Vilvoorde nog eens in de kijker te zetten.
Onder hen de burgemeesters van Hoeilaart en Gooik, en Vlaams Minister Geert
Bourgeois, die daarna de Gordelklassieker (100 km) reed. Ook de sabotages
worden een traditie: in verschillende gemeenten trof de organisatie spijkers en
boomstammen op de weg aan.

Un Gordel plutôt calme
Le Soir - 03 septembre 2006
La 26e édition du Gordel, une promenade à vélo autour de Bruxelles destinée
au départ à affirmer le caractère flamand de la périphérie, a réuni 70.000
participants, un bon tiers de moins que l'an dernier.
Quelque 70.319 personnes ont participé au Gordel, la promenade cycliste
flamande organisée initialement dans la périphérie bruxelloise pour en souligner
le caractère flamand, mais qui revêt surtout désormais un caractère festif et de

loisir pour la population qui y prend part.
Ce taux de participation est plus faible de 30% par rapport à celui de l'édition 2005
(102.000). Selon Carla Galle, du Bloso, le pendant flamand de l'Adeps, cette
diminution du nombre de participants est largement due aux conditions
météorologiques de dimanche, mais aussi et surtout du mois d'août ouvert aux
inscriptions.
En cette année électorale, le Gordel a été la cible d'actes de malveillance tels que
l'essaimage de clous, le dépôt de bûches sur la voirie et l'inversion de panneaux
indicateurs dans des communes telles que Rhode-Saint-Genèse, Kraainem et
Leeuw-Saint-Pierre.
La manifestation-promenade s'est déroulée sans incident, hormis le nombre élevé
de vélos qui ont subi une avarie, et les interventions de la Croix-Rouge auprès de
419 participants légèrement blessés. Trente-deux personnes ont dû être
temporairement hospitalisées pour des blessures sans gravité.

Promenade verte dans Bruxelles
Dans la capitale, la ministre bruxelloise de l'Environnement, Evelyne
Huytebroeck, avait organisé pour la deuxième année consécutive une
"promenade verte" à effectuer elle aussi à vélo pour démontrer que Bruxelles
densément urbanisée est verte à 50 pourcent.
Trois cents participants ont rejoint le parcours dont le tracé était essentiellement
limité au nord de la Ville, réputé moins vert que le sud.
Tout en soulignant que la manifestation n'est pas une réponse au Gordel, la
ministre Huytebroeck a également mis en exergue le caractère multiculturel de
celle-ci pour démontrer que Bruxelles, ville verte, est également une ville ouverte.

