UITNODIGING PERSCONFERENTIE
Woensdag 23 november 2016 om 17u
Stad Brussel huldigt nieuwe verlichting Grote Markt in
Brussels schepen van Openbare Werken, Els Ampe (Open Vld) huldigt op 23 november 2016 de nieuwe
sfeerverlichting van de Brusselse Grote Markt in. Zij doet dit in aanwezigheid van Burgemeester Yvan
Mayeur (PS).
Ook Beliris, een vertegenwoordiging van lichtkunstenaars Corten (Radiance 35) en Rimoux en de partners
die dit meesterwerk technisch tot een goed einde brachten, ENGIE Fabricom en Schréder zullen aanwezig
zijn.
De a giorno verlichting op de Grote Markt van Brussel is eindelijk een feit. De eerste stappen werden in
2012 gezet. Nu zijn alle werken voltooid. Beliris financierde het lichtplan van de Grote Markt om de
gebouwen zowel letterlijk als figuurlijk in de schijnwerpers te plaatsen. Er werd gebruik gemaakt van de
nieuwste kosten- en ecovriendelijke LED-gebaseerde technologie.
“Het door Unesco uitgeroepen werelderfgoed is één van de mooiste pleinen van de wereld en krijgt de
sprookjesachtige verlichting die ze verdient. De lichtjes zijn niet alleen feeëriek, maar ook energiezuinig.
Ecologie en gezelligheid gaan hier hand in hand”, zegt Brussels schepen Els Ampe.
Ook de burgemeester is fier op het nieuwe lichtplan. “Ik ben heel gelukkig, als burgemeester van de Stad
Brussel, dat deze nieuwe verlichting zal bijdragen aan de grootsheid van deze plek. Het licht is een
essentieel waarde-element voor de Grote Markt, meer in het bijzonder voor zijn historische façades”, zegt
burgemeester Yvan Mayeur.
Federaal minister bevoegd voor Beliris Didier Reynders is opgetogen over de goede samenwerking met de
Stad Brussel. “Het klank- en lichtsysteem op de Grote Markt werd voltooid na de restauratie van de laatste
façades. Energiezuinig, integreert het zich feilloos in het landschap zonder de oorspronkelijke architecturale
stijl geweld aan te doen. Dit project maakt deel uit van een mooie samenwerking waarvan het resultaat
vandaag een indruk nalaat op alle bezoekers van de hoofdstad en op de talrijke Brusselaars die het
stadscentrum doorkruisen”, zegt minister Reynders.
Volgens ENGIE Fabricom zal de stad met de nieuwe LED-verlichting tot 80% op haar energiefactuur
kunnen besparen. "We werkten samen met de instanties die instaan voor het behoud van het patrimonium
en gebruikten kleeftechnieken waarbij de installatie ten allen tijde zonder schade verwijderd kan worden”,
zegt Mark Dirckx, General Manager, ENGIE Fabricom.

Zoals Denis Mortiaux, Directeur-Generaal van Schréder uitlegt: “In totaal zijn meer dan 1600 individueel
gestuurde ledprojectoren geïnstalleerd op de Grote Markt. Wij hebben LED-technologie verbonden met
een intelligente regiebediening. Deze oplossing zorgt voor een onmiddellijke respons van het materieel,
biedt een veelheid van lichteffecten en een grote toegangkelijkeid van het systeem.”
De inhuldiging gebeurt met zicht op de verlichte gevels door burgemeester Yvan Mayeur en schepen Els
Ampe.
U wordt uitgenodigd op de persconferentie, gevold door een receptie, in het Broodhuis (Brussels
City Museum) op de Grote Markt te 1000 Brussel op 23 november 2016 om 17u00. Tijdens de
persconferentie volgt extra uitleg over de werken en zullen ook cijfers rond dit project toegelicht
worden.
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