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Het horloge van de Beurs is opnieuw functioneel ! 

 
 
 
Philippe Close (PS), Burgemeester  en Mohamed Ouriaghli (PS), Schepen voor de Grondregie, 
hebben deze vrijdag het pas gerenoveerde horloge van het beursgebouw ingehuldigd. Deze 
herstelling kadert binnen de renovatie van de Beurs die zal toelaten om dit symbolisch gebouw te 
bezoeken via een grote publieke galerij.  
 
Een nieuwe stap voor de renovatie van de Beurs  
 
De Stad Brussel heeft de ingrijpende renovatie van de Beurs opgestart. De plaatsing van de lampen 
op de voorgevel, die reeds plaatsvond in januari, vormde de eerste stap van deze grootschalige 
werken. De herstelling van het horloge is dan ook het logisch gevolg van deze renovatie wat de 
toegankelijkheid van het gebouw aan iedereen zou aanbieden. 
 
Een volledig gerenoveerd horloge 
 
De opdracht werd gegund aan de Brusselse Horlogemaker, Bruno Aneca. Zijn opdracht bestond 
voornamelijk in het uiteenhalen van de bestaande elementen, met inbegrip van de wijzers, de 
restauratie en vervolgens het hermonteren van deze elementen. Hij installeerde eveneens een 
bewegingselement met ontvanger en zender van het type 2 T /24u, radio gestuurd zodanig dat het 
uur vanop afstand geregeld kan worden. 
 
 
Philippe Close, Burgemeester van de Stad Brussel voegt er aan toe : «  In het Beurstijdperk was 
deze niet toegankelijk voor het publiek. Met de opstart van de renovatiewerken, is het de bedoeling 
dat de Brusselaars deze mythische plek herontdekken. De herstelling van het horloge symboliseert 
dan weer dat we een stap dichter zijn bij het gebouw, dat we graag toegankelijk zouden zien voor 
iedereen. Het gerenoveerde horloge is prachtig. Het is tijd om de beurs terug te geven aan de 
Brusselaars!”  
 
 
 



Mohamed Ouriaghli, Brusselse Schepen voor Huisvesting stelt: “De Beurs maakt deel uit van 
de 5000 panden van de Grondregie. Het is een pareltje binnen ons patrimonium! We willen dat de 
herstelling van het horloge gebeurde in de geest van de toekomstige renovatie van het gebouw: 
met expertise, zorgvuldigheid en respect voor de historiek van het gebouw. Het resultaat is 
verbluffend.” 
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