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Persbericht
Nieuwe
e feestelijke
e verlichtin
ng van de G
Grote Mark
kt van Brussel
Een sprookjesach
htige nachttelijke sfee
er met indru
ukwekkend
de energieb
besparinge
en

el een dyna
amische verlichting va
an de Grotte Markt, diie
Beliris biedt de sttad Brusse
g via LED's
s tot stand komt en h eel veel en
nergie doett besparen.. De tijdelijke
volledig
verenig
ging Isabelle Corten - Patrick Ri moux heefft een ambiitieus projeect uitgewe
erkt
dat de G
Grote Mark
kt, door de UNESCO ttot werelde
erfgoed uitgeroepen, een echt
sprookjjesachtige dimensie geeft.
Het - do
oor Beliris voor
v
3,5 miljoen euro ge
efinancierde
e - lichtplan
n voor de Grrote Markt heeft
h
de bedo
oeling om bij het vallen
n van de avo
ond een lev
vendige sfee
er te schepppen, dankzij een
lichtspe
el dat de geb
bouwen op de Grote M
Markt tot hun
n recht doett komen.
Om dat doel te berreiken, wilde
e de stad ovver een modern en soe
epel verlich tingssystee
em
beschikkken dat weinig energie
e verbruikt e
en waardoo
or ook het onderhoudsw
werk kan
vermind
deren.
Deze vo
olledig doorr LED's uitgevoerde ve
erlichting verspreidt een
n gericht enn zacht wit liicht
dat de a
architectonissche bijzonderheden vvan de gebo
ouwen en het beeldhouuwwerk van
n het
stadhuiss goed doett uitkomen, waarbij hett geheel van de markt een homoggene aanblik
k krijgt.
Bij speccifieke even
nementen ka
an de RGBW
W-verlichtin
ng bijna one
eindig veel llichtspelen
opvoere
en. Door in deze technologische o
oplossing te
e voorzien kan men, daankzij een centrale
bedienin
ng vanuit he
et stadhuis,, zonder en ig tijdelijk materiaal
m
te moeten aannbrengen, de
d
intensite
eit en de kle
eur van elk licht afzond
derlijk veran
nderen. De Grote Markkt is met in totaal
t
meer da
an 1600 afzzonderlijk aa
angestuurde
e LED-schijjnwerpers uitgerust.
u
De stad
d maakte er bij dit proje
ect een ster k punt van om over ee
en energiezuuinige verlic
chting
te besch
hikken. “Do
oor de LED-oplossing vverbruikt de verlichting van de 27 ggebouwen bijna
b
evenvee
el energie als
a wat de klassieke
k
bro
ronnen vroe
eger nodig hadden
h
om de twee
oorspro
onkelijke geb
bouwen te verlichten.
v
V
Vandaag ku
unnen we dus
d 25 geboouwen meerr
verlichte
en voor hetz
tzelfde verbruik als vroe
eger.”, aldu
us Brussels schepen vooor Openba
are
Werken
n Els Ampe.
Freddy Thielemanss, burgemee
ester van sttad Brussell: "Dankzij deze
d
moderrne, doeltrefffende
NESCO-erfg
goed ook 's nachts tot zzijn recht do
oen
en zuiniige verlichtiing kunnen we ons UN
komen. Het vormt een echte meerwaarde
m
e om de bezoekers van
n onze hooffdstad te
ontvang
gen. Door de
d LED-oplo
ossing kunn
nen we de architectural
a
le nuances van de deta
ails in
de kijke
er zetten".

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".
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