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Licht op de Handel
92 feestelijk verlichte winkelstraten
voor het eindejaar
Het circuit Licht op de Handel wordt voor het vijfde jaar op rij uitgebreid.
Het 11,5 km lange parcours baadt nog tot 7 januari in het licht, kondigt de
schepen van Economische Zaken, Marion Lemesre (MR) aan.
Woensdag, 22 november. Niet minder dan 92 winkelstraten, waarvan dertig voor
de allereerste keer, werden in verlichting gehuld voor de eindejaarsfeesten. Zowel de
Vijfhoek als Laken, Haren en Neder-over-Heembeek krijgen nieuwe lichtinstallaties.
« De verlichtingen brengen vreugde, veiligheid en gezelligheid in de straten van
Brussel. Het is ook een manier om handelaars te steunen: studies tonen aan dat
winkels in verlichte straten hun omzetcijfer met 30% zien stijgen tijdens de
eindejaarsperiode », legt Marion Lemesre (MR) uit.
Dit jaar werden nogmaals inspanningen geleverd om het energieverbruik van de
verlichtingen

te

beperken

met

ledverlichting

of

via

investeringen

om

het

elektriciteitsnetwerk conform te maken. « Het totale verbruik voor de verlichting van 92

straten bedraagt 60 kW, of het equivalent van 40 stofzuigers van gemiddeld
vermogen», zegt de MR- schepen.

Een 2,2 km lange sterrenhemel die de ganse Vijfhoek doorkruist!
Voor de eindejaarsfeesten worden de
draagkabels van het Rogier- tot Fontainasplein
met

één

kilometer

verlengd

zodat

de

verlichting de hele Vijfhoek doorkruist. In deze
sterrenhemel, die zich over 2,2 km van de
centrale lanen uitstrekt, fonkelen 315 lichtjes.
Sommige sterren veranderen willekeurig van
kleur.

Een reuzendoolhof tussen de Marollen en de Zavel
Op de Kapellemarkt komt « The Maze », een lichtdoolhof van 100m² dat gratis
toegankelijk is voor groot en klein. “Deze speelse lichtinstallatie vormt een gezellige
ontmoetingsplek in de Stad. Het zet het plein in de kijker en versterkt de verbinding
tussen de Zavel en de Marollen”, verklaart Marion Lemesre (MR). Daarnaast krijgt de
Hoogstraat, die in het verlengde van het plein ligt, 22 lichtgevende lantaarns.
Open van 11u tot 01u ’s nachts - Gratis

Nieuwe winkelstraten uitgelicht
Verscheidene straten in het Ilot Sacré
krijgen voor het eerst eindejaarsverlichting. In
de

Beenhouwersstraat,

Beenhouwersstraat,

Kleine

Predikherenstraat

en

Getrouwheidsgang hangen 24 kroonluchters.
De Grétrystraat krijgt negen rozetten van
1m60 diameter.

Op de Stalingradlaan slingeren hangende boa’s over 30 bomen, waardoor men
precies onder een erewacht door loopt. De bomen op het Rouppeplein worden
opgesmukt met witte, lichtgevende kegels. Op die manier wordt een wijk die in
constante evolutie is in de schijnwerpers gezet.
In
zwemmen

de
25

trendy

Vlaamsesteenweg

lichtgevende

kwallen

met

blinkende tentakels in de lucht. Op een
steenworp daarvan nestelen 70 vogels uit
metaal en lichten zich in 20 bomen van de
Léon Lepagestraat.
In de Dansaertstraat pronken 70 goud en zilver getinte kerstluchtballonnen in
verschillende groottes.
De Steenstraat wordt helemaal overdekt met een luisterrijk bloemengewelf: met
de klimopgordijn hangt er overdag een feeërieke sfeer en ’s avonds wordt de straat
magisch eens de draagkabels oplichten.
“Dit jaar deden we beroep op lichtdesigners uit alle hoeken van Europa. Zij
creëerden originele producten die aangepast zijn aan onze cultuur, rekening houden
met de technische beperkingen, maar de identiteiten van onze wijken goed weergeven”,
besluit Marion Lemesre (MR).

Licht op de Handel in enkele cijfers :
-

De lichtinstallaties hangen 7 weken lang

-

De installatie duurt 6 weken (idem voor de afbraak)

-

22 personen presteren bijna 7400 uren voor de installatie

-

8 vrachtwagens en hun teams wisselden elkaar af ‘s nachts

-

In totaal hangen meer dan 7 km kransen en vormen de verlichte straten een
parcours van 11,5 km lang
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