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NU MAANDAG 19 MEI  OP DE GROTE MARKT  

ONTPLOOIEN VAN EEN DECORATIEF DEKZEIL VAN 1000 M²   

 

Brussel, 16 mei 2014 - Het plaatsen van stellingen op de Grote Markt voor een aantal gevels is bijna voltooid en 

zal maandag 19 mei aangegeven worden met het ontplooien van een immens groot decoratief dekzeil dat de 6 

gevels betrokken bij de restauratie, dewelke twee weken geleden werd aangevat, voorsteld. 

De restauratiewerken van de gevels, huisnummer 1 tot 7, van de Grote Markt dewelke werden aangevat op 5 

mei 2014 gaan door : maar om de Brusselaars, de toeristen en de handelaars toe te laten te geniet van deze 

uitzonderlijke site, gaat een decoratief dekzeil met de fotografische afbeeldeing van de huidige gevels door de 

onderneming belast met deze opdracht.  

Het zeil met een oppervlakte van 1050 m² samengesteld uit 4 delen, bestaat uit een geperforeerd PVC/versterkt 

polyester microweefsel (+ 400gr/m²) opdat de klanten van de verschillende uitbatingen ook van de binnenkant 

van de gebouwen de plaats kunnen aanschouwen. 

Verlicht aan de buitenkant gaan deze zeilen ook de logo’s van de handelszaken, die open en toegankelijk blijven 

tijdens de gehele periode van de werf,  laten zien. 

Na deze plaatsing worden de restauratiewerken aangevat : onderzoeken van de 6 gevels en een eerste 

beoordeling over de behandelingen die moeten worden aangewend : (toepassen van een kiemdodende laag en 

het aanbrengen van een voorversterking indien nodig op de meest kwetsbare gedeelten). Vervolgens zal het 

reinigen van de gevels worden opgestart via een lagedruk methode.  

Wij gaan U voorafgaandelijk op de hoogte brengen van de aanvang van deze belangrijke stap. 

 

 

 

De site www.bruxelles.be zal regelmating informatie geven over de vorderingen van de werken en de 
bijzondere technieken die bij deze restauratie worden aangewend. 

Inlichtingen : Fréderic Pellisier – 0486 94 52 51 – frederic.pellisier@brucity.be  

PRAKTISCHE INFO : het plaatsen van de zeilen (deze worden zijdelings ontrold) wordt aangevat nu 

maandag 19 mei met aanvang om 7u tot ongeveer 15u en zal uitgevoerd worden door 4 

werklieden en volledige werkdag in beslagnemen. 
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