
  

     

                      

 

            

   

       

 

 

UITNODIGING 

Kom het vellen van de kerstboom mee beleven in Wallonië, 
evenals zijn plaatsing op de Brusselse Grote Markt ! 

 
 
 
 
 
Beste journalisten, 
 
Op woensdag 21 november wordt de Brusselse kerstboom geveld in een Waals PEFC-gecertificeerd 
bos. 
 
De volgende dag, donderdag 22 november, zal hij geïnstalleerd en aangekleed worden op de Grote 
Markt waar hij zal schitteren in het kader van WINTERPRET. 
 
Dit jaar wordt de ‘Koning van het bos’ geschonken door Wallonië. De spar, die een hoogte heeft van 

22 meter, werd nauwgezet uitgekozen in het domeinbos « Western Hertogenwald » in Baelen en 

bevindt zich op zo’n 479 meter hoogte. 

 

De Stad Brussel, 

Wallonie Belgique Tourisme ASBL 

PEFC Belgium [Programme for the Endorsement of Forest Certification] 

 

hebben het genoegen u uit te nodigen om het vellen van de boom in aanwezigheid van René COLLIN, 

de Waalse Minister voor Natuur, Bos en Toerisme, en zijn installatie op de mooiste plaats ter wereld 

bij te wonen. Het is een unieke kans om de technische precies van het kappen, het transport en de 

plaatsing van dichtbij te ontdekken! 

 

 



 
HET VELLEN, WOENSDAG 21 NOVEMBER 
Georganiseerd door Wallonie Belgique Tourisme en PEFC Belgium: 

➢ 07u30: Vertrek uit Brussel - Parking Delta met de mensen die aan de busreis willen 
deelnemen  

➢ 09u30: Aankomst of Afspraak in Hotel Ambassador Bosten (Haasstraße 77-81, 4700 Eupen, 
België) met ontbijt & uitleg over bosbeheer volgens PEFC-principes door Samuel Oldenhove 
(Secretaris-generaal van PEFC Belgium) 

➢ 11u00: vellen van de kerstboom in het domeinbos  « Western Hertogenwald » in Baelen 
➢ 12u00: Einde en terugkeer naar Brussel 
➢ 14h00: Aankomst in Brussel – Delta Parking  

 
AANKOMST EN PLAATSING OP DE GROTE MARKT, DONDERDAG 22 NOVEMBER 
Georganiseerd door de Stad Brussel:  

➢ 5u45: Afspraak op Grote Markt, Ogivale zaal voor koffie met croissants; 
➢ +/- 6u: Aankomst van de boom (afhankelijk van de transportomstandigheden); 
➢ +/- 6u - 7u30: Rechtzetten van de boom. 

 

 
Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen tegen 19 november:  
 
- sophie.dekkers@wbtourisme.be of a.gerbaux@pefc.be voor het vellen op woensdag 21 november 
 

Neemt deel en 
o zal vertrekken per bus vanuit Brussel 
o komt met eigen vervoer 
 

- m.bresciani@bmeo.be voor de aankomst en de plaatsing op donderdag 22 november.  
 

 
VOOR BIJKOMENDE INFORMATIE: 

 
Over het vellen op woensdag 21.11 

WBT : Sophie DEKKERS - sophie.dekkers@wbtourisme.be , +32 (0)81 84 41 09 
PEFC : Alice GERBAUX - a.gerbaux@pefc.be, +32 (0)0488 82 28 91 

 
Over de aankomst en de aankleding op donderdag 22.11 
 
Stad Brussel 

- Maïté Van Rampelbergh, Cabinet du Bourgmestre - maite.vanrampelbergh@brucity.be,  
+32 (0)484 48 37 13   (NL) 

- Audrey Poels, Cabinet de Karine Lalieux - Audrey.Poels@brucity.be, +32 (0)485 57 09 98 
 

Organisatie Brussels Major Events 
- Marina Bresciani - m.bresciani@bmeo.be, +32 (0)478 22 61 59 

 
 

mailto:sophie.dekkers@wbtourisme.be
mailto:a.gerbaux@pefc.be
mailto:maite.vanrampelbergh@brucity.be
mailto:Audrey.Poels@brucity.be
mailto:m.bresciani@bmeo.be

