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Brussel, 30 maart 2021 – Dag op dag 100 jaar geleden fuseerden Brussel, Laken, Neder-Over-
Heembeek en Haren tot de Stad Brussel zoals we die vandaag kennen, met het Kanaal van 
Willebroek als verbindend element. Gedurende 2021 zal het evenement "1921-2021: 100 JAAR, 
IN WEL EN WEE" die verjaardag in de kijker zetten met veel cultuur, folklore en samenhorigheid.  
  
Op 30 maart 2021 is het precies 100 jaar geleden dat de vier gemeenten aan hun gezamenlijk avontuur 
begonnen. Het was de uitbreiding van de maritieme infrastructuur, en dus de wens om Brussel en 
omgeving vooral economisch tot bloei te brengen, die destijds aan de basis lag van de fusie. 
Ondertussen ontvouwde zich echter een mooie liefdesgeschiedenis.  
 
De Stad Brussel wil dit jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan en nodigt alle betrokkenen uit om het 
samen te vieren. 
 
"Het evenement werpt een licht op de onschatbare en soms onbekende rijkdommen van de vier 
gemeenten die 100 jaar geleden werden verenigd. We willen de inwoners aanmoedigen om een duik te 
nemen in hun lokale geschiedenis, om (opnieuw) kennis te maken met hun buren en alles wat Brussel 
tot een unieke stad in de wereld maakt, waar diversiteit geen hol woord is. Het evenement "1921-2021: 
100 jaar, in wel en wee" is een unieke kans om ons te verenigen rond een bindend project dat alles 
samenvat wat onze stad is: meervoudige hoofdstad, stad van iedereen, werelddorp", zegt Delphine 
Houba, schepen voor Cultuur, toerisme en grote evenementen bij de Stad Brussel. 
 
Vanaf dinsdag 30 maart zullen er het hele jaar door feestelijke activiteiten worden georganiseerd in 
samenwerking met plaatselijke verenigingen en culturele centra, met inachtneming van de 
gezondheidsvoorschriften: verrassende wandelingen, tentoonstellingen, een folkloristisch evenement, 
enz. Een cultuur- en erfgoedparcours langs de kades en oevers van het Kanaal van Willebroek, met 
onder meer vier monumentale wandschilderingen, zal Brussel, Neder-Over-Heembeek, Laken en Haren 
letterlijk met elkaar verbinden.  
 
"100 jaar fusie tussen de Stad Brussel, Laken, Neder-Over-Heembeek en Haren – wat een prachtig 
huwelijksjubileum is dat! De hoofdstad is uitgebreid, en daardoor kunnen we het stadsproject nu met 10 
minuten verlengen. We hebben onze inwoners buiten het centrum sport-, culturele en educatieve 
voorzieningen en groene ruimte kunnen aanbieden. Ik ben van plan om de stad in deze richting verder 
te ontwikkelen. Laten we met zijn allen werken aan een gezellige stad met nog meer interactie tussen 
de inwoners en een mooie gezamenlijke toekomst," voegt burgemeester Philippe Close eraan toe. 
 
De rol van het kanaal in deze verbintenis is des te symbolischer als je bedenkt dat ‘water’ het element 
is dat we met 100 jaar huwelijk associëren. We wensen de vier gemeenten nog een lang en gelukkig 
leven samen aan het water! 
 
Bijlagen: 

- in een korte video zien we hoe de kunstenares SOAZ de krijtlijnen zet voor haar muurschildering, de eerste 
van de vier die het kanaaltraject zullen sieren; 

- een langere video van de kunstenares SOAZ waarin ze haar werk in detail toelicht;  
- enkele foto's. 

 
 
CONTACTEN: 
Stad Brussel: 
- Grégory Escouflaire, Kabinet van de schepen van Cultuur, toerisme en grote evenementen, 
  gregory.escouflaire@brucity.be, +32 (0)485 94 06 58  
- Carole Poncin, Kabinet van de Burgemeester, Carole.Poncin@brucity.be, +32 (0)488 04 38 24 
Organisatie: Brussels Major Events vzw, Marina Bresciani, m.bresciani@bmeo.be, +32 (0)478 22 61 59 
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