Persbericht
Restauratiewerken van de Grote Markt beginnen op 5 mei 2014
Brussel, 17 maart 2014 ‐ De start van de restauratiewerken van verschillende gevels van huizen op de Grote Markt,
het betreft hier de huisnummers 1 tot 7 en 34 tot 38, zal op 5 mei 2014 aangevat worden. Onmisbaar om het
behoud en de esthetiek, van een van de mooiste plaatsen ter wereld, te bewaren zullen de
restauratietussenkomsten de Brusselaars en de toeristen toelaten om beter te genieten van deze uitzonderlijke
site, die ingeschreven staat om de lijst van het Unesco werelderfgoed.

Het is een belangrijke fase van de werken die zal aangevat worden op maandag 5 mei 2014, met het opstarten van de
restauratie van de gevels nrs 1 tot 7 van de Grote Markt van Brussel (‘Koning van Spanje’ tot aan ‘De Vos’). Op einde
van deze eerste fase, die 190 werkdagen zal tellen, zullen ook de huisnummers 34 tot 38 (de Helm tot St Barbara)
eveneens dergelijke werken ondergaan, deze zullen 90 werkdagen in beslag nemen. De werken, noodzakelijk voor
het behoud van de faam en het prestige van de site, die ieder jaar miljoenen mensen aantrekt, zullen worden
uitgevoerd door de onderneming RENOTEC die eveneens, in 2011 en 2012, de restauratie van de gevels nummers 20
tot 28 had uitgevoerd.
Om de echtheid en de geschiedenis van dit uitzonderlijk erfgoed te eerbiedigen heeft de Cel Erfgoed van de Stad
Brussel en methode in kaart gebracht, omdat het hier een site betreft die ingeschreven staat op de lijst van het
Unesco werelderfgoed.
De voornaamste stappen zijn de volgende :
1. plaatsing van de werf, de stellingen en de decoratieve zeilen
2. reinigen van de gevels, doormiddel van een roterende hydro‐pneumatische lichtedrukstraal om de
gevelsteen niet te beschadigen
3. herstellen en/of vervangen van de stenen buitenbekleding en de gebeeldhouwde elementen
4. hervoegen van de gevelstenen
5. restauratie van het raamwerk en het schrijnwerk
6. werken voor het vergulden en het polychroom
Zoals bij de vorige restauratiewerken zal er ook nu bijzondere aandacht gaan om de goede werking van de
handelszaken en de terrassen te verzekeren.





alle handelszaken en terrasses zullen toegankelijk blijven gedurende het hele verloop van de werf
de decoratieve zeilen op de stellingen zullen fotografisch het beeld van de huidige gevels weergeven
de logo’s van de handelszaken zullen op de zeilen duidelijk zichtbaar en ‘s avonds verlicht zijn
technische informatie betreffende de werf, alsook de historische uitleg over de huizen, zullen via borden,
die zich op de installaties van de werf, bevinden zichtbaar zijn

De site www.brussel.be zal regelmatig informatie geven over de vorderingen van de werken en de bijzondere
technieken die er bij deze restauratiewerken worden gebruikt.
Het bedrag toegekend voor deze werken bedraagt 1,645 miljoen euro, voor 80% gesubsidieerd door het Bestuur van
Monumenten en Landschappen.
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