
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Earth Hour: het stadhuis en de Grote Markt doven de lichten om 
aandacht te vragen voor het klimaat! 

 
Brussel, 24 maart 2023 - Op zaterdag 25 maart 2023 gaan de lichten van de Grote Markt, het stadhuis 
en het Atomium een uur uit. Daarmee beantwoordt Stad Brussel aan de vraag van WWF om tijdens 
Earth Hour van 20.30 u. tot 21.30 u. de lichten zoveel mogelijk uit te laten. Tijdens dit symbolische 
uur zal een strijkkwartet bij kaarslicht spelen op het mooiste plein ter wereld. 
 
"De problematiek van de klimaatverandering laat zich elke dag voelen, hier bij ons maar ook op andere 
plekken in de wereld. De Stad Brussel wil daarom met haar Klimaatplan burgers, verenigingen, 
bedrijven en besturen samenbrengen om het doel van een koolstofneutrale stad in 2050 te halen", zegt 
Benoit Hellings, Schepen van Klimaat van de Stad Brussel. "Met Stad Brussel bestrijden we met 400 
duidelijke en concrete acties de oorzaken van de klimaatverandering, en nemen we het zo op voor onze 
generatie en de toekomstige generaties."  
 
Tijdens Earth Hour kunnen de aanwezigen op de Grote Markt een concert bij kaarslicht bijwonen, door 
het Quiron Quartet. In de aanloop naar dit symbolische uurtje biedt het WWF vanaf 16 u. op de Grote 
Markt verschillende activiteiten aan die mensen sensibiliseren over het belang van natuurbehoud. 
"We weten dat dit decennium cruciaal zal zijn om de aantasting van het milieu en de op hol geslagen 
klimaatverandering een halt toe te roepen. Earth Hour is een gelegenheid om onszelf eraan te 
herinneren dat we actie kunnen ondernemen. De natuur is onze kostbaarste bondgenoot in de strijd 
tegen klimaatverandering, en door haar de plaats te geven die haar toekomt kan zij ons blijven 
grondstoffen te leveren, het klimaat reguleren en bescherming bieden tegen de verwoestende effecten 
van klimaatverandering. Niet alleen voor wilde diersoorten, maar ook voor de mensheid", zegt 
Déborah Van Thournout, directrice communicatie bij WWF België. 
 
Al 15 jaar lanceert het WWF elk jaar op de laatste zaterdag van maart dezelfde oproep. Het Wereld 
Natuur Fonds nodigt dan iedereen uit om dan zo weinig mogelijk elektriciteit te gebruiken. Op die 
manier wil de organisatie de mensen bewust maken van het belang van zuinig omspringen met 
energie, en meer in het algemeen van de klimaatproblematiek op wereldniveau. De beweging ging in 
2007 in Sydney van start en verspreidde zich al snel naar San Francisco en vervolgens naar alle grote 
steden ter wereld. Ook dit jaar neemt Stad Brussel opnieuw deel aan deze bewustmakingsactie. 
 
De Stad Brussel wil met het doven van de lichten ook laten zien dat ze luistert naar de bezorgdheid 
van haar burgers. Symbolisch zullen de lichten worden gedoofd om de inspanningen te erkennen die 
burgers en overheden dagelijks hand in hand moeten doen op vlak van energie: isoleren van woningen 
en kantoren, energie en water besparen, duurzame en betaalbare voeding voorzien, openbare en 
privéruimten groener maken. Er zijn vele hefbomen en de Stad Brussel activeert ze allemaal om samen 
de klimaatverandering doeltreffend te bestrijden. 



 
Meer info? : 

François Descamps, woordvoerder van 
Eerste Schepen en Schepen van Klimaat, Benoit Hellings  

0474 90 28 39 
 

Koen Stuyck, woordvoerder WWF België 
0499 70 86 41 

 
 

 
 
 
 


