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De door Beliris uitgevoerde heraanleg bevat naast de verlichting ook nog een nieuwe 
geluidsinrichting voor de Grote Markt. Via een vernuftig camouflagesysteem zijn de op het 
dak geplaatste luidsprekers vanop het plein bijna niet zichtbaar en verspreiden ze een 
geluid van uitzonderlijke kwaliteit. 
 
 
Voor Laurette Onkelinx, de voorzitster van Beliris, "speelt Beliris met dit project ten volle 
zijn rol om het Brussels erfgoed in de kijker te zetten: één van de mooiste plekjes ter 
wereld, dat dagelijks 30.000 bezoekers naar onze hoofdstad lokt, moest eindelijk over een 
licht- en geluidsplan op het niveau van zijn ambities beschikken". 
 
 
Perscontacten 
 
Kabinet Onkelinx: Annaïk de Voghel - 0472-71 99 31 
Kabinet Thielemans: Perrine Marchal - 0478 32 62 72  
Kabinet Ampe : Denis Delbecque – 0498 21 00 01 
Beliris: Marianne Hiernaux - 0475 82 43 41 
 


