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Brussel, donderdag 21 november 2019 - Nu donderdag 21 november wordt vanaf 6 uur de
schitterende Kerstboom van Winterpret op de Grote Markt opgesteld, naast de levensgrote
kribbe. Hij werd aan de Stad Brussel aangeboden door de Stad Stavelot ter herinnering aan de
solidariteit die Brussel heeft getoond tijdens de slag om de Ardennen in 1945.
De spar werd op woensdag 21 november in Francorchamps, in de Hoge Ardennen(*) geveld en zal
plaatsnemen in het midden van het mooiste plein ter wereld voor vijf weken Winterpret, van 29
november tot 5 januari.
Identiteitskaart:
Soort : Nordmann (Abies nordmanniana).
Leeftijd : 40 jaar.
Hoogte: 22 meter.
Herkomst: Francorchamps, Hoge Ardennen.
Merkwaardigheid : bij het volwassen worden heeft de boom zijn opvolging al verzekerd aangezien hij
aan zijn voet twee jonge planten heeft voortgebracht. Bovendien zal de stad Stavelot een Nordmann
van dezelfde kwaliteit planten.
“ De spar is deze morgen vroeg met een uitzonderlijk konvooi op de Grote Markt aangekomen uit de
Belgische Hoge Ardennen. Dit jaar is hij 22 meter hoog en zal hij vanaf 29 november schitteren te
midden van een klank- en lichtspel’ aldus Delphine Houba, Schepen van Toerisme en Grote
evenementen van de Stad Brussel.
Op zondag 24 november zullen, vanaf 9 u. en gedurende 10 u., niet minder dan acht mensen de boom
versieren met 140 rode kerstballen, 1,5km lange slingers, 120 kerstballen in onze nationale driekleur en
50 houten ventjes om de 400 jaar van onze Manneken-Pis te vieren.
‘Dit jaar heeft de Stad Brussel de eer om dit weelderige geschenk te ontvangen van Stavelot. Brussel
is trots om plaats te bieden aan de mooiste spar ter wereld’, besluit Philippe Close, Burgemeester van
de Stad Brussel.
Dit symbool van de eindejaarsfeesten bij uitstek zal trots pronken in het midden van het klank- en
lichtspel, dat bezoekers kunnen meemaken vanaf 29 november, tijdens de inhuldiging van Winterpret,
rond 17u45.
CONTACTPERSONEN:
Stad Brussel:
- Elfi Dombret, Kabinet van de Schepen van Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen,
elfi.dombret@brucity.be, +32 (0) 487 56 30 28
- Maïté Van Rampelbergh, Kabinet van de Burgemeester, maite.vanrampelbergh@brucity.be, +32
(0)498 48 37 13
Organisatie:
Marina Bresciani, m.bresciani@bmeo.be, +32 (0)478 22 61 59
(*) Tussen het Natuurpark van de Hoge Venen, waartoe de stad behoort, en de hoge vallei van de Amblève, die erdoor stroomt, is Stavelot
een van de groene gemeenten van de Haute Ardenne. Van de oppervlakte van 8500 hectaren is maar liefst 49,7% bebost. Goed voor
ongeveer acht miljoen bomen! Het hele bos van Stavelot is PEFC-gecertificeerd, een niet-gouvernementele organisatie die actief is op het
vlak van certificatie voor duurzaam bosbeheer en waarvan het label garandeert dat de boom afkomstig is van duurzaam beheerde bossen.

