Brussels Expo en de Stad Brussel verheugen zich
op een recordweek op de Heizel in termen van aantal activiteiten.
Brussel, 17 november 2014 – De afgelopen week werd in termen van events een recordweek
afgesloten op de Heizel, met als sluitstuk het concert van Stromae gisterenavond in Paleis 12, dat
samenviel met de match van de Rode Duivels in het Koning Boudewijnstadion en de grote
publieksbeurzen Cocoon en Zenith. De Stad Brussel en Brussels Expo verheugen zich op een goed
verloop van die activiteiten, onder meer op het vlak van de mobiliteit.
De Heizelsite heeft nooit zoveel evenementen gekend als de afgelopen week. Er stonden niet minder
dan 4 beurzen geprogrammeerd (Innova, Aidex, Cocoon en Zenith), 5 avondconcerten in Paleis 12
(waaronder 3 van Stromae, André Rieu en Peter Gabriel), en 2 voetbalwedstrijden van de Rode
Duivels; en op de agenda stond eveneens de grote artefactententoonstelling Titanic.
De site ontving in een week tijd om en bij 185.000 bezoekers, waaronder 10.000 bezoekers voor de
tentoonstelling over de Titanic, 35.000 voor de verschillende beurzen, 60.000 fans van de
verschillende concertartiesten in Paleis 12 en 80.000 voetbalsupporters.
"De afgelopen week kende een recordaantal activiteiten op de Heizel. Dat recordaantal is meteen
ook een test voor de beheerders van het Tentoonstellingenpark, vooral dan gisterenavond, toen een
wedstrijd van de Rode Duivels samenviel met het optreden van Stromae. We zijn zeer tevreden over
het verloop; dat bewijst dat de site in staat is simultane events te verwelkomen", aldus Philippe
Close, voorzitter van Brussels Expo en schepen van de Stad Brussel.
Afgelopen zondag was inderdaad een echt testmoment, dat achteraf geslaagd bleek te zijn. De
mobiliteit en het vlotte verloop aan de parkingingangen en –uitgangen verliep zonder hindernissen.
Deze agenda werd voorbereid in nauw overleg tussen de Stad Brussel, de Belgische Voetbalbond en
Brussels Expo. Er werden op het vlak van de mobiliteit heel wat maatregelen genomen, waaronder:
‐
‐
‐
‐
‐

een verhoging van de capaciteit van de parking op de Heizelsite van 12.000 naar 14.000
wagens, dankzij het gebruik van omliggende parkings
een aanpassing van de prijs van het ticket voor parking C naar 5€ om de wachttijd voor het
betalen en de wachtrijen aan de kassa's te beperken
de inzet van 50% meer personeel
een mobiliteitsplan om de flux van bezoekers te scheiden volgens hun bestemming (stadion
of Paleis 12), in nauw overleg met de politiediensten
een ruimer aanbod van de MIVB en een aansporing van het publiek om de verschillende
activiteiten te bezoeken met het openbaar vervoer.

"Het goede verloop van de activiteiten bewijst dat de Heizel de capaciteit heeft om uit te groeien tot
een echte aantrekkingspool voor ontspanning en allerhande events, zoals de toekomst voorziet op
basis van het NEO‐project," aldus Philippe Close.

"Dat Brussel grote events kan ontvangen is vooral de vrucht van het efficiënte en hoogkwalitatieve
werk dat tot stand is gekomen door de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene. Het bovenstroomse
werk dat is verzet door Polbru om de circulatie te heroriënteren alsook het beheer van de festiviteiten
ter plaatse hebben het de Brusselaars en de bezoekers uit heel België mogelijk gemaakt te genieten
van het ongelooflijke ontspanningsaanbod dat de Heizel biedt", aldus een tevreden burgemeester
Yvan Mayeur.
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