PERSDOSSIER
In naam van het College van Burgemeester en Schepenen,
op initiatief van Marion LEMESRE, Schepen van
Economische zaken van de Stad Brussel.

Licht op uw Handel!
« De traditionele eindejaarsverlichting zorgt voor
een feeërieke sfeer en biedt al een voorproefje
van alle magische en spannende momenten waar
we
hoopvol
naar
uitkijken
tijdens
de
eindejaarsfeesten.

Het is maar normaal dat we in deze donkere
periode reikhalzend uitkijken naar de terugkeer
van het licht.
Van 25 november tot 12 januari nodig ik u dan ook
uit om het uitgebreide lichtparcours te
verkennen !
Vanaf nu zullen een twintigtal straten, waarvan
tien voor het eerst, baden in het licht.
Winterpret is al 13 jaar een trekpleister voor
toeristen en elk jaar komen meer mensen naar
Brussel. Maar, terwijl het parcours van 2 km in het
stadscentrum schitterde en fonkelde, bleven de
aanpalende winkelstraten in duister gehuld en
konden ze niet genieten van deze toevloed van
mensen.

Nu delen de handelskernen in de feeststemming,
dankzij de eindejaarsverlichting die deze straten
tot hun recht laat komen.

Dit jaar wilden we nog verder gaan en hebben we
besloten de winkelstraten te versieren met
originele, duurzame en zuinige feestverlichting,
perfect aangepast aan het bestaande commerciële
weefsel.
Mijn speciale dank gaat uit naar iedereen die nacht
na nacht gewerkt heeft om ervoor te zorgen dat u
vandaag het nieuwe parcours “Licht op de Handel”
kan verkennen».
Ik wens u alvast spetterende eindejaarsfeesten toe
met positieve emoties en een overvloed aan
licht ! ».

Marion LEMESRE,
Schepen van Economische zaken
van de Stad Brussel
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Marion LEMESRE lanceert de 2de editie van
« Licht op de Handel »
De Schepen van Handel van de Stad Brussel, Marion LEMESRE, heeft
vanavond de 2de editie van « Licht op de Handel » ingehuldigd, aan
de voet van de Wensboom op het Agoraplein, en hiermee officieel
het startschot gegeven voor de feestverlichting in de winkelstraten
van het centrum.
Een origineel en uitgebreid lichtparcours.
Dit jaar wordt het parcours uitgebreid naar nieuwe handelskernen in het
centrum, namelijk de Sint-Jacobswijk en de Nieuwstraat. « In totaal zullen
een twintigtal straten fonkelen, waarvan tien voor de eerste keer » zei
Marion Lemesre tijdens de opening.
Er werd nagedacht over de samenhang en het evenwicht tussen koude en
warme tinten zodat de verlichting harmonieus aansluit op het bestaande
handelsweefsel.

De Nieuwstraat kreeg al 15 jaar geen nieuwe eindejaarsverlichting en wordt
nu opgefleurd door fonkelende rozetten van 2m50, van de Munt tot aan het
Rogierplein.
In de Antoine Dansaertstraat werd door de artiest Géraud Périole innovatief
maatwerk geleverd: een plafond van 300 lichtgevende hoepels over een
lengte van 530 meter, vanaf het kruispunt van de Ortsstraat en de
Anspachlaan tot aan het kanaal. « Dit project kadert in de wil om deze
belangrijke handelsstraat volledig te verlichten » benadrukte de Schepen van
Handel.
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Een interactieve wensboom.
Het startschot voor deze 2de editie werd om 18
uur gegeven aan de voet van de Wensboom, een
moderne en interactieve aanpassing.

De wens wordt verstuurd via een drukknop op
de stam van de boom. Via een netwerk van
geanimeerde lichtpuntjes worden de geheime
wensen de sterrenhemel ingestuurd. « Deze
onzichtbare wensen worden hier onder de ogen
van het publiek onmiddellijk geconcretiseerd »
glunderde de Schepen.

Duurzame en zuinige verlichting
Dit jaar is een keerpunt voor de opwaardering
van de straten. De Stad Brussel heeft niet
alleen geïnvesteerd in nieuwe verlichting, maar
ook in de conformering van de elektrische
installaties in de hoofdstraten waar het netwerk
nog niet was aangepast. « Hiermee zetten we
weer een stap in de goede richting voor een
herwaardering van de handel » benadrukt de
Schepen.
Deze conformering aan de normen vroeg om
een aanpassing van het elektriciteitsnetwerk
(nieuwe kabels aan de gevels), de plaatsing van
nieuwe Sibelga-kastjes en soms om nieuwe
draagkabels om alle technische obstakels voor
een creatievere verlichting op te lossen.
« Sommige straten die vroeger duister bleven,
worden nu ook opgeluisterd met feestelijke
verlichting ».

“Dit jaar zullen een twintigtal
straten fonkelen, waarvan tien
voor het eerst! ”
- Marion Lemesre

Licht op de Handel in cijfers:

6 weken eindejaarsverlichting
3 weken montage
18 mensen zullen in totaal bijna 2916
werkuren hebben besteed aan de
installatie van de verlichting in het
centrum.
8 vrachtwagens en teams losten elkaar
elke nacht af.
Meer dan 5000 meter lichtsnoer
Meer dan 3 km verlichte straten
In totaal 24 kWatt verbruik,
vergelijkbaar met 16 stofzuigers met
gemiddeld vermogen

De Stad draagt ook haar steentje bij aan
kwalitatieve verlichting met een laag verbruik,
dankzij het gebruik van LED voor alle lichtjes,
waardoor het totale verbruik met 90% daalt ten
opzichte van vorig jaar, en dankzij een
investering in nieuwe meters met een
ingebouwde
klok,
zodat
het
verbruik
automatisch
beperkt
kan
worden. « Bijvoorbeeld : op het Agoraplein
verbruiken de verlichte bomen evenveel als
drie broodroosters ! » zegt Marion Lemesre
tevreden.
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Het parcours in detail:

Magdalenasteenweg
Agoraplein
Grasmarkt
Greepstraat
Schildknaapstraat
Bisschopsstraat
Kleerkopersstraat
Nieuwstraat
Anspachlaan
A. Maxlaan
Ortsstraat
Antoine Dansaertstraat
Oud Korenhuis
Zuidstraat
Bijstandstraat
Verversstraat
Plattesteen
Eikstraat
Kolenmarkt
Kruispunt Lombard /Zuid
Kruispunt
Lievevrouwbroer/Zuid
de Brouckèreplein
Devauxstraat
Grétrystraat
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Nieuwstraat: Plejade van rozetten « Horus »

Totaal aantal:17
Hoogte van de rozetten: 2m50 diameter

Dansaertstraat : Zwevende hoepels

Aantal hoepels : 300
Grootte : tussen 1,60m en 2,50m.

Grasmarkt: Sneeuwklokjes en lusters met gouden bollen

Aantal : 10 lusters
Grootte : 2,30m

Agoraplein: Boomslingers

Aantal ingepakte bomen: 3
1 km lichtsnoer

Centrale lanen: Horizontale slingers met diamanten.

Aantal doorsteken: 32
208 meter lichtsnoer

Sint-Jakobswijk: Lichtgolven

Aantal lichtgolven: 10 in koel/warm wit van 1 m hoog
en 3 à 5 meter breed
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Perscontact
Odile CLEMENT
Kabinet van Marion LEMESRE
Tel : 02 279 47 18 | G.S.M : 0477 25 73 95
odile.clement@brucity.be

Beelden & pers video ( B-roll) beschikbaar op de
volgende FTP adres : : ftp.servage.net
Login : MiamTV
password : MiamTV007

