
Sort :  Epicéa commun (Picea abies).
Lengte :  22 meter.
Herkomst :  gemeente Eupen, Waals Gewest, 

 staatsbos ‘Osthertogenwald’ met PEFC-label.
Geografische hoogte:  520 meter. 

Op zondag 19 november zal de boom worden versierd met fonkelende slingers van in totaal 
meer dan 1.300 meter lang. Dit jaar speelt hij zelfs een actieve rol in de spectaculaire klank-
en-lichtshow, waarvan hij zoals steeds het middelpunt vormt. “De kerstboom maakt voor het 

eerst actief deel uit van de klank-en-lichtshow van Winterpret. Zijn verlichting wordt immers 

gesynchroniseerd met die van de 1600 rails en ledspots waarmee het marktplein permanent is 

uitgerust”, aldus Karine Lalieux, Schepen voor Toerisme en Grote Evenementen van de Stad 
Brussel. De kerstboomverlichting wordt tijdens de voorstelling gesynchroniseerd met die van 
de 1600 rails en ledspots waarmee de Grote Markt permanent is uitgerust – een première.

De bezoekers kunnen met dit mooie samenspel kennismaken vanaf vrijdag 24 november tijdens 
de officiële inhuldiging van Winterpret op de Grote Markt vanaf 17.45 u. 

CONTACTPERSONEN:
Stad Brussel :

Wafaa, Cabinet du Bourgmestre,Wafaa.Hammich@brucity.be, +32 (0)484 87 06 61 Audrey 
Poels, Cabinet de Karine Lalieux, Audrey.Poels@brucity.be, +32 (0)485 57 09 98

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

(*) PEFC : Program for the Endorsement of Forest Certification. 
Het PEFC-label op hout of papier garandeert dat het product afkomstig is van duurzaam beheerde bossen. Het label 
is gecreëerd door PEFC International, een NGO die alle partijen verenigt die belangen hebben in het bos: gebruikers, 
eigenaars, wetenschappers, industriëlen en milieuverenigingen.
PEFC, ’s werelds grootste boscertificeringsysteem, garandeert een duurzaam bosbeheer volgens strikte criteria met 
een evenwicht tussen de ecologische, sociale en economische functies van het bos om zijn toekomst veilig te stellen.

In Wallonië is ongeveer 300.000 hectare PEFC-gecertificeerd, wat meer dan 50% van de bossen vertegenwoordigt.

PERSBERICHT 
Brussel, vrijdag 17 november 2017 – Vrijdag 17 november aanstaande zal een 
prachtige spar van eigen bodem op de Grote Markt worden opgetrokken naast de 
levensgrote kerststal.

De sparrenboom is op 16 november geveld en zal vijf weken lang als attractie van 
Winterpret een centrale plaats bekleden op het mooiste plein ter wereld.
De boom is afkomstig uit de Waalse bossen en heeft een PEFC (*)-label.
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