
Gemeente Heusden aankomstplaats in de Eneco Tour ! 

 

In 1975 was Vlijmen zowel start- als aankomstplaats van een door de Belg Wilfried 
Reijbroeck gewonnen rit in de Ronde van Nederland, de voorloper van de Eneco Tour.  
Het was de laatste keer, dat er in Vlijmen beroepsrenners te bewonderen waren.   
Nu 38 jaar later keert dit grote evenement terug, want op donderdag 15 augustus a.s. zal de 
vierde etappe van de Eneco Tour in Vlijmen finishen! 
De rit start in het Belgische Essen, waar eerst een lokale ronde van 20 kilometer verreden 
wordt alvorens in Nieuwmoer de grens wordt overgestoken. Via Achtmaal en Zundert wordt 
er in Meer en Meerle nog even teruggekeerd in België, maar daarna gaat het via Ulicoten, 
Chaam, Gilze, Dongen en Udenhout steeds verder Nederland in. Langs de Loonse en 
Drunense Duinen wordt de Rustende Jager gepasseerd, en komt het peloton uit op de weg van 
Nieuwkuijk naar Helvoirt, waar het linksaf gaat richting Cromvoirt. Bij de Distelberg gaat het 
weer linksaf de Margriet op naar Giersbergen. Vandaar gaat het naar de rotonde in Drunen, en 
door het centrum van Drunen via de Kastanjelaan en de Spoorlaan naar de rotonde bij het 
viaduct in Nieuwkuijk. Onder het viaduct door gaat het langs het crematorium bedrijvenpark 
’t Hoog op, waar de finishlijn getrokken wordt op de Kuiper (voor LEEBO bouwmaterialen), 
en de eerste doorkomst is. Er zijn nu 118 kilometer afgelegd en er volgen nog twee lokale 
omlopen van 28,8 kilometer. Het peloton rijdt ’t Hoog weer af richting Haarsteeg en gaat over 
de Oude Haven en de Voordijk naar Vlijmen, dat via de Pastoriestraat en het Ven weer 
verlaten wordt. Het gaat nu weer richting Cromvoirt, waar het bij de Distelberg rechtsaf gaat 
over de duinweg naar Giersbergen en men weer op het eerdere parcours zit. 
Op ’t Hoog zijn er dus twee doorkomsten, voordat er na 176, 3 km. daadwerkelijk gefinisht 
wordt. In totaal ligt 75 kilometer van het parcours van deze etappe binnen de Heusdense 
gemeentegrenzen. 
 
De Eneco Tour is de enige meerdaagse UCI World Tour wedstrijd in Nederland en België, 
waardoor het vooraf al zeker is, dat de beste profploegen aan het vertrek zullen staan. 
Het volledige routeschema is nog niet bekend, maar de start op 12 augustus is in ieder geval 
in Koksijde (Belgie). De zevendaagse wedstrijd (en een dag voor de ploegenvoorstelling) gaat 
drie dagen door Noord België en doet in vier dagen de drie zuidelijkste Nederlandse 
provincies Zeeland, Brabant en Limburg aan.  
Energieleverancier Eneco, de hoofdsponsor van het evenement wil de Tour energieneutraal 
houden. Daarom wordt er gekozen voor een compacte aaneengesloten ronde, met zo weinig 
mogelijk verplaatsingen. Ook de gemeente Heusden streeft naar duurzaamheid en sluit 
daarom met de keuze van bedrijvenpark ‘t Hoog en het Geerpark, die tot de meest duurzame 
wijken van Nederland (gaan) behoren, perfect aan bij de doelstelling van Eneco. 
Daags na ‘Vlijmen’ is er een individuele tijdrit in Sittard. De laatste etappe voert net als vorig 
jaar weer naar Geraardsbergen. Toen werd het eindklassement van deze wedstrijd gewonnen 
door Vlijmenaar Lars Boom. Hij zal dus starten met rugnummer 1.  Bij het bekend worden 
van het feit dat Vlijmen aankomstplaats zal zijn, met de finish vlak bij zijn toekomstige 



 Meteen na het bekend worden, dat Vlijmen finishplaats wordt in de Eneco Tour, nam Lars Boom 
de gelegenheid te baat om de aankomst op ’t Hoog te verkennen.  (foto Ad van Kessel) 

huisadres, meldde Lars dat dit een extra motivatie zal zijn om weer een goede prestatie neer te 
zetten.     

 

Het college van B&W ziet in dit sportieve evenement een geweldige kans om de gemeente 
Heusden met ondersteuning van de provincie Brabant en het lokale bedrijfsleven voor het 
voetlicht te brengen. Nu al wordt er uitgekeken naar een unieke promotie van de gemeente 
Heusden  via de helicoptershots van de Loonse en Drunense duinen en de vesting Heusden. 
Ook wordt het gezien als een manier om jonge mensen via dit grote sportieve wielerfeest weer 
meer bij de wielersport te betrekken en enthousiast te maken. Zo wordt er tijdens de vierde 
etappe voor de jeugd in Heusden de Eneco Tour Kids ride gehouden. 
Ook andere locale activiteiten zullen aan het evenement gekoppeld worden. 
Met dit evenement gaat er zeker weer een nieuw hoofdstuk bijgeschreven worden in het Rijke 
Vlijmense Wielerleven.  
 



 Lars Boom voor het vertrek van de Eneco Tour 2012 in Waalwijk in gesprek met die andere 
‘Heusdense’ wielercoryfee, mountainbike kampioen Michiel van der Heijden. (foto Ad van Kessel) 

Zie  ook:  

www.enecotour.nl 
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