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De Stad zet de bloemetjes buiten
Sinds enkele dagen verfraaien boompjes en bloemen de pleinen en straten van de Stad
Brussel.
In
alle
uithoeken
van
de
Stad
zullen
Brusselaars
zich
voortaan
kunnen
vergapen
aan
de prachtige bloemencomposities die her en der zullen zijn opgesteld.
Naar jaarlijkse gewoonte zorgt de Stad Brussel in het voorjaar voor bloemrijke versieringen
die het straatbeeld aanzienlijk veraangenamen. Maar liefst 99 dubbele vazen,
90 bloembakken van cortenstaal, 72 bloembakken bevestigd aan verlichtingspalen
en aan gevels, 39 houten orangeriebakken, 8 piramides en nog meer fraais zullen eerstdaags
de wandelpaden van zowel de Brusselse bevolking als de toevallige bezoeker opfleuren. En
dit niet alleen in de binnenstad, ook Laken, Haren en Neder-over-Heembeek worden in
de bloemetjes gezet.
" Dit jaar zullen de tuinmannen van de groendienst haast 100 extra bloembakken plaatsen
in vergelijking met vorig jaar. Dit gebeurt 's nachts om een zo optimaal mogelijk resultaat
te bekomen. Zo zal men ook 's avonds laat de planten begieten om het verkeer zo
min mogelijk te belemmeren en om verdamping van de kostbare vloeistof te beperken" aldus
Ahmed EL KTIBI, schepen voor Milieu en Groene ruimten, die zich ten volle inzet voor
de vergroening en verfraaiing van de stad.
Het hele jaar door worden er in de serres en de boomkwekerij van de Stad Brussel
in Sterrebeek plantjes en bloemen gekweekt. Jaarlijks zo'n 600.000 die bestemd zijn voor
het opfraaien van de stad tijdens de lente en zomermaanden. De plantjes worden er met
heel
veel
zorg
gekweekt
onder
het
waakzaam
oog
van deskundige plantenliefhebbers. Net vòòr het uitbreken van de bloei worden de planten
in verschillende composities uitgeplant en verlaten ze de serres om verspreid over
het territorium van de stad de bevolking te bekoren met hun weelderige kleuren.
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