
  

PERSBERICHT  

DEZE ZOMER VLIEGEN WE NAAR DE ZUIDFOOR!  

Stad Brussel, 6 juli 2022 – De traditionele Zuidfoor is terug in Brussel. Van 16 juli 
tot 21 augustus zijn er weer kraampjes en attracties voor de 141ste editie, die 
plezier en vakantie zal combineren met één slogan: deze zomer vliegen we naar 
de Zuidfoor!  

Kijkt u uit naar vakantie, zon, familie en vrienden, vermaak en lekker eten? Of u nu 
wel of niet naar een buitenlandse bestemming kunt vliegen, Brussel heeft de 
vakantieoptie voor u! Dankzij de niet te missen Zuidfoor, die van 16 juli tot 21 
augustus voor de 141ste keer plaatsvindt tussen de Arts & Métiers en de Hallepoort.  

"De Zuidfoor klopt in de harten van de Belgen en Brusselaars als de 
vakantiebestemming in het hart van de Brusselse zomer. Het brengt zijn 
momenten van vreugde en hebzucht die jong en oud verbazen" , zegt Fabian 
Maingain , schepen van Economische Zaken van de Stad Brussel.  

Tussen Arts & Métiers en de Hallepoort zullen zo'n 133 handelszaken over meer dan 
twee kilometer verspreid liggen, waaronder een aantal nieuwe:  

● Ee n  n ie u w  20  m e te r la n g  p ira te n sch ip  voo r kin d e re n  b ij Art s  e t  Mé t ie rs, 
“P ira t e  P a rty” 

● De  “Te ch n o  P o w e r”, m e t  e e n  a cce le ra t ie  va n  4  G e n  a cce le ra t ie s va n  110  km /u  
t o t  160 °. 

● De  “X-t re m e ”, e e n  g ro t e  m e ch a n isch e  a t t ra c t ie  m e t  e e n  ce n t ra le  a rm  
w a a ra a n  6  a u to 's  zijn  b e ve st ig d  

"Vorig jaar waren we blij dat we ko nden openen ondanks de COVID -maatregelen. 
De Zuidfoor is eindelijk terug in zijn normale staat. Het is goed voor de 
foorkramers, maar vooral voor de bezoekers van de kermis. De Zuidfoor is voor mij 
als Brusselaar iets bijzonders. Voor mij blijft het de moo iste foor van België" , ze g t  
Patrick De Corte , voorzit t e r va n  d e  Bru sse lse  ke rm is . 
  



Een foor die ook rijmt op veiligheid en evenwicht op leefbaarheid:  

● Een permanente politiepost zal aanwezig zijn tijdens de zuidfoor.  
● De houder van een standplaats waarop v ersterkte muziek wordt verspeeld, 

zijn verplicht een geluidsniveaumeter te installeren  waardoor het 
versterkte geluid kan worden gecontroleerd en de geluidsnormen in acht 
kunnen worden genomen;  

● Vanaf 22.00 uur is versterkte muziek luider dan 75 dB verbode n.  Overdag 
mogen geluidsbronnen nooit een geluidsniveau produceren dat hoger is 
dan 95 dB.;  

● “Eco -teams"  zullen ervoor zorgen dat het afval  van de foorkramers en 
bezoekers wordt ingezameld en gesorteerd  en om mensen bewust te 
maken van de noodzaak om de af valproductie te beperken.  

"De Zuidfoor is ook voor evenementen een uitdaging om te proberen de stedelijke 
omgeving, de impact van een bouwplaats en de levenskwaliteit van de 
omwonenden met elkaar te verzoenen! Dit is een kwestie die centraal staat in 
mijn bezorgdheid om ervoor te zorgen dat de zuidfoor een feest blijft voor 
iedereen" , verklaart wethouder Fabian Maingain.  

Een grote primeur dit jaar: de Zuidfoor krijgt twee meters! De franstalige komiek 
Virginie Hocq  en de Vlaamse chef Sofie Dumont  hebben to egezegd als 
ambassadeurs voor het evenement te zullen optreden, met name op de Dag van 
zieke kinderen op 10 augustus.  

De Zuidfoor wordt geopend op 16 juli, vanaf de ingang van Arts & Métiers.  De 
foor zal zich uitstrekken langs de Zuidlaan tussen Art et Mé tiers en de Hallepoort, 
elke dag van 13 uur tot middernacht (vanaf 11 uur voor eetkraampjes zonder 
muziek), en in het weekend en op de vooravond van feestdagen van 13 uur tot 1 uur 
's nachts.  

Wil je álles weten? https://www.foiredumidi.brussels/nl/home/   

CONTACTEN  
Schepen van de Economische Zaken van de Stad Brussel  

Persvoorlichter van Fabian Maingain: Adelaïde de Patoul  

0490 14 12 59 

adelaide.depatoul@brucity.be   

 

Comité van de foorkramers  

Voorzitter: Patrick de Corte  

0475 41 04 61  

info@patrick -decorte.be   
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