Earth Hour: Het Stadhuis van Brussel en het Atomium doen een uur lang het
licht uit om aandacht te vragen voor het klimaat
Stad Brussel, 25 maart 2022 - Op 26 maart 2022 gaat de verlichting van de Grote Markt, het Stadhuis
en het Atomium een uur lang uit. Daarmee doet ook Stad Brussel mee aan de wereldwijde oproep
van het WWF om de lichten te doven tussen 20.30 en 21.30 uur. De milieuorganisatie vraagt
daarmee elk jaar aandacht voor de klimaatverandering. Voorafgaand aan het doven van de
openbare verlichting zal op de gevel van het stadhuis een projectie over het thema water te zien
zijn.
Nu zaterdag 26 maart neemt de Stad Brussel opnieuw deel aan Earth Hour, een initiatief van WWF.
Vanaf 20.15 u. totdat de verlichting om 20.30 u. uitgaat, is voor de aanwezigen op de Grote Markt op
het Stadhuis een projectie te zien met water in de hoofdrol. Om 20.30 uur gaat dan de verlichting uit
van het Stadhuis, de prachtige panden op de Grote Markt en ook het Atomium in Laken. Dit jaar valt
Earth Hour samen met Earth Overshoot Day in België: de dag waarop ons land alle hulpbronnen die
zijn stukje planeet in een jaar tijd kan regenereren heeft opgebruikt.
"De klimaatproblematiek wordt steeds duidelijker voelbaar in ons dagelijks leven. Wallonië werd vorig
jaar zwaar getroffen door overstromingen, een probleem waarmee ook Brusselse wijken zoals de lager
gelegen delen van Laken regelmatig kampen. De Stad wil dit jaarlijkse evenement dan ook aangrijpen
om eraan te herinneren hoezeer de klimaatproblematiek rechtstreeks verband houdt met water, onze
kostbaarste en soms meest verwoestende hulpbron", benadrukt Benoit Hellings, Schepen van Klimaat
van de Stad Brussel.
“Dit jaar valt Earth Hour samen met de Belgische Overshoot Day, de dag waarop we alle hulpbronnen
die de planeet te bieden heeft voor dit jaar al hebben opgebruikt. Het is tijd om te beseffen dat onze
ecologische voetafdruk binnen de grenzen van de planeet houden, een voorwaarde is voor het
beschermen van vrede en welvaart. Een wereld waarin de noden groter zijn dan de middelen, is een
wereld die toenemende sociale ongelijkheid en politieke spanningen zal kennen. Het worst case
scenario is nog geen zekerheid, maar het is dringend nodig om erop te anticiperen,” benadrukt Antoine
Lebrun, CEO van WWF Belgium.
"Klimaat-, energie- en milieuvraagstukken spelen vandaag een rol bij elke crisis, zowel op lokaal als op
mondiaal niveau. Het is van essentieel belang dat we iedereen bewustmaken van deze problematiek
en de beste manieren om ermee om te gaan. En dat doen we via de Grote Markt en het Atomium, twee
Belgische symbolen met wereldfaam", bevestigt Zoubida Jellab, Voorzitster van het Atomium.
Al 15 jaar lang doet WWF elk jaar op de laatste zaterdag van maart een oproep. Het
Wereldnatuurfonds roept iedereen op om de lichten te doven. Het is een manier om mensen bewust

te maken van het belang van energiebesparing en, in ruimere zin, van de wereldwijde
klimaatuitdagingen. De beweging, die in 2007 in Sydney van start ging, breidde zich snel uit naar San
Francisco en vervolgens naar alle grote steden van de wereld. Ook Brussel nam in het verleden al heel
wat keren deel. Dit jaar is dat niet anders.
De Stad Brussel wil laten zien dat ze gehoor geeft aan de bezorgdheid van de burgers. Het uitschakelen
van de verlichting staat dan ook symbool voor de inspanningen die burgers en overheden dagelijks
samen moeten leveren. Woningen en kantoren isoleren, energie en water besparen, kiezen voor
duurzame en verantwoorde voeding, openbare en privéruimten vergroenen: de mogelijkheden zijn
talrijk en de Stad Brussel wil ze allemaal benutten om samen doeltreffend de strijd aan te binden met
de klimaatverandering.
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