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EEN 17 METER HOGE SPAR OP DE GROTE MARKT VAN BRUSSEL ! 
 

Brussel, 19 november 2013 - De Stad Brussel wordt beetje bij beetje met haar mooiste 
kerstdecors opgesmukt voor de 12de editie van Winter Pret. Een 17 meter hoge spar, afkomstig uit 

de Waalse bossen, werd op de Grote Markt geplaatst. 
 
Bij het naderen van het kerstfeest, tooit het centrum van de stad zich met de mooiste versieringen om 
de vele bezoekers van Winter Pret, een kerstparcours dat zich bij de best gereputeerde ter wereld mag 

rekenen, te ontvangen. Ter ere van deze nieuwste editie werd een spar afkomstig uit de domaniale 
bossen van West-Hertogenwald, in de Hoge Venen, op de Grote markt opgesteld. De Stad Brussel 

ontvangt, in het kader van Winter Pret, opnieuw een Waalse spar die zowel duurzaam als ecologisch* 
is. 

 
De koning van de bossen, die vanaf morgen verlicht en versierd zal worden, wordt ook dit jaar 

opnieuw geflankeerd door een traditionele kerststal, waarvan de opstelling op 15 november reeds 
startte. De stal, in Kempense stijl, krijgt een strooien dak, dat op artisanale wijze zal gemonteerd 

worden door Belgische ambachtslui. Het zal opnieuw onderdak bieden aan de kerstpersonnages en 
bijhorende dieren. 

 
“Bovenop het ecologisch label dat de spar draagt, zal hij opgesteld worden midden in een traditioneel 

decor en opgenomen worden in het nieuw klank- en lichtspel van de Grote Markt. Hiermee wordt, 
zoals aan het einde van de vorige editie beloofd werd, tegemoetgekomen aan de reacties die de 

electronische kerstboom van vorig jaar bij de burgers losweekte” legt Philippe Close, Schepen van 
Toerisme van de Stad Brussel, uit. 

 
* De spar draagt het PEFC certificaat : PEFC, het grootste cerficatiesysteem van duurzaam bosbeheer 
ter wereld, is een niet-gouvernementele, internationale milieuorganisatie die een duurzaam bosbeheer 
garandeert volgens strikte criteria met een evenwicht tussen de ecologische, sociale en economische 

functies van het bos en zo zijn toekomst te verzekeren. 
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