PERSMEDEDELING
Brussel, donderdag 22 november 2018 - Nu donderdag 22 november, vanaf 6 uur, wordt
de schitterende Kerstboom van Winterpret - een geschenk van Wallonië - op de Grote
Markt, naast de levensgrote kribbe opgesteld.
De spar werd op woensdag 21 november in het Waalse gewest geveld en post vatten in het midden van het
mooiste plein ter wereld voor vijf weken Winterpret, van 30 november tot 6 januari.

IDENTITEITSKAART

Soort: Fijnspar (Picea abies).
Hoogte: 22 meter.
Herkomst: Gemeente Balen, eigendom van het Waalse gewest, Domaniaal bos van het Westhertogenwald,
gebied: ‘Millescheid’. PEFC (*) gecertificeerd bos.
Hoogte van het gebied: 479 meter.
De spar is deze ochtend vroeg op de Grote Markt aangekomen uit de Belgische Ardennen, met een uitzonderlijk
konvooi. ‘Dit jaar is hij 22 meter hoog en zal hij op 30 november schitteren te midden van een klank- en
lichtspel’ aldus Karine Lalieux, Schepen van Toerisme en Grote Evenementen van de Stad Brussel.
De versieringen worden met vier vrachtwagens naar Brussel gebracht. Op zaterdag 24 en zondag 25 november
zullen niet minder dan acht mensen de boom versieren met bijna 200 witte en blauwe Kerstballen, 1.8 km
lange, witte slingers en een veertigtal blauwe lichtparels. Deze gala-outfit heeft dus de kleuren van Finland,
het land dat dit jaar in de kijker staat. Dit symbool van de eindejaarsfeesten bij uitstek zal trots pronken in het
midden van het klank- en lichtspel, dat bezoekers kunnen meemaken vanaf 30 november, tijdens de inhuldiging
van Winterpret, rond 17u45.
‘Ook dit jaar heeft de Stad Brussel de eer om dit weelderige geschenk te ontvangen van het Waalse gewest.
Brussel is trots om plaats te bieden aan de mooiste spar ter wereld’, besluit Philippe Close, Burgemeester van
de Stad Brussel.
PEFC: Program for the Endorsement of Forest Certification.
Het PEFC label op hout of papier wijst erop dat het product afkomstig is van duurzaam beheerde bossen. Dit label
werd gecreëerd door PEFC International, een ONG die alle betrokkenen bij het bos groepeert: gebruikers, eigenaars,
wetenschappers, industrieën en milieuverenigingen.
PEFC, het grootste certificeringsysteem van bossen ter wereld, garandeert een duurzaam beheer van de bossen volgens
strikte criteria, met een evenwicht tussen de milieu-, sociale en economische functies van het bos om de toekomst ervan te
garanderen. In Wallonië zijn ongeveer 300.000 hectaren PEFEC gecertificeerd, dat betekent meer dan 50% van de bossen.
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