
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Earth Hour:  
De Stad Brussel en het Atomium doen de lichten uit 

 
 

De verlichting van de Grote Markt en van het Atomium gaat een uur lang uit. Daarmee geeft de Stad 
Brussel op zaterdag 27 maart gehoor aan de wereldwijde oproep van het WWF. Tussen 20u30 en 
21u30 worden deze twee iconische plekken van de stad zonder stroom gezet. Zo steunt Brussel de 
door de milieuorganisatie gelanceerde actie, 'Earth Hour’. 
 
 
Op zaterdag 27 maart neemt de Stad Brussel deel aan de wereldwijde WWF-actie 'Earth Hour'. Vanaf 
20u30 gaat de verlichting van het Stadhuis, de prachtige gevels van de Grote Markt en het Atomium 
een uur lang uit.  
 
Al 14 jaar lanceert het Wereldnatuurfonds elke laatste zaterdag van maart een wereldwijde oproep 
om de stroom uit te schakelen. Daarmee wil de organisatie het belang van energiebesparing in de 
kijker zetten. De actie werd in 2007 gelanceerd in Sydney en breidde snel uit naar San Francisco en 
vervolgens naar alle grote steden in de wereld. De Stad Brussel droeg al vaak haar steentje bij. Ook dit 
jaar wil ze mee haar schouders zetten onder deze positieve dynamiek. 
 
Het mooiste stadsplein ter wereld en hét symbool van Expo 58 een uur lang in duisternis dompelen, 
dat kan tellen als gebaar. De Stad Brussel wil zo laten zien dat ze luistert naar de bezorgdheid van de 
burgers. De symbolische lichtdoofactie van zaterdag sluit aan bij de dagelijkse inspanningen van de 
gemeentediensten om sociale woningen te isoleren, zonnepanelen te installeren op scholen, allerlei 
lekken op te sporen, het wagenpark te optimaliseren en onze straten te vergroenen. Stuk voor stuk 
acties die tonen dat gemeenten heel wat kunnen doen om de klimaatverandering te bestrijden. 
 
 

Meer info: 
Benjamin Adnet, woordvoerder van de 1e schepen, schepen van Klimaat, Benoit Hellings  

en de Voorzitter van het Atomium, Zoubida Jellab, 0498/918.438 

 




