
Vanaf 2 maart 2020 starten er werken op de centrale site in het Jubelpark om een architecturale 
verlichting voor de musea en openbare verlichting in deze zone te plaatsen.

Wij danken u alvast voor uw begrip en uw geduld.

VOORZIENE WERKEN

De architecturale verlichting omvat de belichting van de Triomfboog, de halfcirkelvormige 
zuilengalerij, de gevels van de musea. De openbare verlichting omvat het plaatsen van 44 
lantaarnpalen op de binnenplaats tussen de musea en de terrassen langs de voorgevels. 
We zullen:

• de huidige verlichting en schijnwerpers, inclusief bedrading en bevestiging verwijderen
• voorafgaande testen om de juiste gevelverlichting te vinden
• de nieuwe verlichting en spots installeren
• de elektrische installaties aanpassen en een gecentraliseerd beheersysteem creëren
• de verschillende scenario’s van de verlichting testen en de laatste afstellingen uitvoeren

PLANNING

De uitvoeringstermijn van de werken wordt geschat op zo’n 15 maanden. Er zijn 3 grote fases:

1. lente 2020 - zomer 2020: voorafgaande proeven in de verschillende zones, validering, 
bestelling van het gekozen materiaal, en studies voor de uitvoering

2. zomer 2020 - lente 2021: plaatsing van de verlichting
3. lente 2021: laatste afstellingen en opleiding van de beheerder

De werken houden rekening met de evenementen die in het Jubelpark plaatsvinden. Verder 
kan ook door slecht weer of onvoorziene omstandigheden de planning nog veranderen. Kijk op 
www.beliris.be voor de meest recente informatie.

PRAKTISCH

Tijdens de werken blijven de musea open voor het publiek. 

Beliris en de aannemer engageren zich om de hinder tot een minimum te beperken en de 
werken binnen een zo kort mogelijke termijn te realiseren.

Voor urgente problemen verbonden aan de werken, kan u contact opnemen met de aannemer: 
0478/51.04.10 – 0470/18.07.74 – 02/850.95.66
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