PERSBERICHT
Brussel, donderdag 18 november 2021 - Vanmorgen is de kerstboom in de vroege uurtjes aangekomen op de
Grote Markt van Brussel, waar hij tot 10 januari naast de traditionele levensgrote kerststal zal prijken. Hij wordt
in de nacht van 20 november versierd en wordt op vrijdag 26 november om 18.00 uur de eerste keer
aangestoken, vóór het eerste klank- en lichtspel. Dit wordt meteen de officiële opening van Winterpret, het
evenement dat diezelfde dag om 12 uur zijn deuren opent.
De zoektocht naar het specimen was andermaal lang en nauwgezet. Het resultaat is een majestueus exemplaar van
18 meter hoog dat in de tuin stond van een inwoner van de gemeente Dilbeek die de boom graag aan de Stad Brussel
schonk.
De boom dateert van het einde van de jaren 1970, toen er nog maar weinig huizen stonden in dit prachtige gebied aan
de poort van het Pajottenland. Hij werd door de vorige eigenaar geplant nadat hij een paar jaar als kerstboom had
gediend, en hij groeide dus mee met de wijk.
Nadat de boom op woensdag 18 november werd gekapt, werd hij met grote zorg in speciaal konvooi naar de Grote
Markt gebracht, waar hij deze ochtend een plaats kreeg. Hij zal daar tot 10 januari naast de traditionele levensgrote
kerststal prijken.
Identiteitsfiche:
Soort:
Epicea
Leeftijd:
ongeveer 50 jaar
Hoogte:
18 meter
Herkomst:
Dilbeek (aan de poort van het Pajottenland)
Het kappen en het transport werden verzorgd door Inter-Arbo, een bedrijf dat al sinds 1915 en vier generaties lang
gespecialiseerd is in grote sparren.
Net als MB Manutention, verantwoordelijk voor de plaatsing, hebben al deze specialisten die belast zijn met deze
delicate taken eens te meer blijk gegeven van hun onbetwistbare deskundigheid en meesterschap.
In de nacht van zaterdag 20 november wordt de kerstboom versierd. Ongeveer acht uur lang zullen acht
professionals, bijgestaan door drie kraanwagens, de spar versieren met 20 rode lichtparels, 40 lichtstaven met het
effect van vallende sneeuw, 40 rode kerstballen, 60 houten kerstballen met een windroos en 60 houten sterren met de
beeltenis van de neus van een oude locomotief. Om nog maar te zwijgen van de 1,3 km lange rode slingers. Er is
gekozen voor 100% ledverlichting.
"De Stad Brussel integreert sociale, ecologische en economische duurzaamheid in haar evenementen. Daarom
zal het bedrijf dat de volwassen boom heeft gekapt, tien bomen herplanten. Ik heb ook het initiatief genomen om
te garanderen dat onze prachtige kerstboom na het evenement gerecycleerd wordt. De boom van vorig jaar
werd omgetoverd tot een trofee voor de BXL TOUR van deze zomer en tot straatmeubilair voor deze editie van
Winterpret. Het tweede leven van de kerstboom van 2021 wordt momenteel bestudeerd”, aldus Delphine Houba,
schepen van Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen van de Stad Brussel.
"Het is zover! Met de komst van de traditionele kerstboom wordt de periode van de eindejaarsfeesten in Brussel officieel
ingeluid. We kijken er al naar uit dat jong en oud de kerstboom komen bewonderen op de Grote Markt", besluit Philippe
Close, burgemeester van de Stad Brussel.
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