
Een jaar geleden startte Beliris, de publieke bouwexpert voor Brussel, de werken om de Onze-Lieve-
Vrouwekerk van Laken letterlijk in de schijnwerpers te plaatsen. Nu de werken afgerond zijn, is de 
architecturale pracht van dit Brusselse erfgoed ook ’s avonds te bewonderen. Deze avond werd samen 
met de buurt het resultaat ingehuldigd.

De zon is onder, de schemering verspreidt zich. Een gouden gloed verlicht de erkers van de kerk van Laken, terwijl 
wit licht de verschillende architecturale elementen van de buitengevel accentueert. Studiebureaus Light to Light en VK 
Engineering zorgden ervoor dat een spel van schaduw en licht de neogotische architectuur benadrukt en de gevel extra 
karakter en diepte geeft. Het resultaat is majestueus. 
Maar liefst 350 spots en 5 km kabels waren er nodig voor de vier gevels. De lichtarmaturen werden voornamelijk 
rechtstreeks op het bouwwerk geplaatst, waardoor de impact van het licht voor de omwonenden wordt beperkt. Er 
zijn 18 verschillende soorten verankeringen, speciaal gekozen om de verlichting op subtiele en respectvolle manier 
te bevestigen aan het erfgoed. Het verlichtingsmateriaal zal zo discreet zijn dat het vanaf het voorplein van de kerk 
nauwelijks waarneembaar is. 
Er wordt gewerkt met de nieuwste generatie ledprojectorlampen om het energieverbruik tot een minimum te beperken.  
De hele verlichting verbruikt dagelijks amper 50kWh, dat is vergelijkbaar met een grote eengezinswoning. De lichtsterkte 
wordt gedimd tussen middernacht en 5 uur ‘s ochtends dankzij een geautomatiseerde installatie die op afstand bestuurd 
kan worden, wat het energieverbruik hept in te perken. 
De Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken is een referentiepunt in het noorden van de stad en tekent mee het Brusselse 
stedelijke landschap. In de crypte bevinden zich de grafmonumenten van alle regerende Belgische vorsten en hun 
echtgenotes, alsook van sommige leden van de Belgische koninklijke familie. De kerk en het voorplein spelen een 
belangrijke rol in het dagelijkse leven in de wijk. 
De werken werden uitgevoerd door aannemer VSE en kosten € 1 miljoen. In 2012 restaureerde Beliris reeds de gevels 
en daken van de kerk.
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Karine Lalieux, Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Beliris

« De verlichting van de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken is het hoogtepunt van een reeks projecten 
die 15 jaar geleden werden ingezet om de gevels en daken van de kerk te restaureren. Ons verleden 
opwaarderen is meer dan een louter symbolische daad. De door Beliris gerealiseerde werken aan de 
kerk van Laken, maar ook elders in Brussel, bieden een belangrijke meerwaarde voor de inwoners 
en de bezoekers aan ons Gewest. Want dit is meer dan verlichting. Dit is vooral een samenwerking 
tussen Beliris, het Gewest en de gemeenten. Dit is meer dan enkel een fraaie kerk. Dit is een 
symbolisch ijkpunt in onze stad. Ik ben van Laken. Dat maakt zulke projecten heel persoonlijk. Ik 
ben dan ook ongelofelijk trots om jullie deze lichtgevende kers op taart te kunnen voorstellen. »

Elke Van den Brandt, Brussels Minister van Mobiliteit

« Brussel is Beliris echt dankbaar dat het dit prachtige historische gebouw heeft kunnen verlichten. 
Ik ben ook verheugd dat deze LED-verlichting het zicht op Brussel bij het vallen van de avond zal 
verbeteren, terwijl ze minder energie verbruikt. Bovendien kan de verlichting worden gemoduleerd 
naar gelang van het tijdstip van de dag en kan lichtvervuiling worden beperkt. »

Ans Persoons, Schepen bevoegd voor Stedenbouw en Openbare ruimte voor Stad Brussel
« De Lakenaren zijn terecht trots op het uitzonderlijke erfgoed van hun gemeente. De verlichting 
van de Kerk van Laken versterkt de identiteit en aantrekkingskracht van dit bijzonder stukje Brussel. 
Na de restauratie van de graftombes en van het oud station van Laken vormt ook dit een absolute 
meerwaarde voor de wijk. »

Christophe Vanoerbeek, Algemeen Directeur van Brussel Mobiliteit

« Naast ons werk op het gebied van de verlichting van wegen en pleinen, is de uitwerking van 
lichtbakens en de scenografische opwaardering van erfgoedelementen zoals de Onze-Lieve-
Vrouwekerk van Laken van essentieel belang om tot een coherent nachtlandschap op gewestelijke 
schaal te komen. » 

 
Cédric Bossut, Directeur van Beliris

« Het uitgekiende evenwicht tussen techniek en esthetiek biedt een verlichtingsschema dat zowel 
de omgeving als de architectuur van het gebouw en zijn geschiedenis respecteert. De inzet van de 
arbeiders die elke dag honderden treden moesten beklimmen, soms tot 99 m hoog, terwijl zij zwaar 
materieel dragen, verdient een woord van lof. Beliris is verheugd dat dit project, dat midden in een 
pandemie van start ging, in minder dan een jaar werd voltooid. » 
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Light-to-light,  gevestigd in Brussel, is een veelzijdig en onafhankelijk verlichtings-
ontwerpbureau dat lichtontwerpers, architecten, lichtingenieurs en industriële ontwerpers 
samenbrengt, allen gepassioneerd door lichtontwerp. Hun expertise in combinatie met de 
ervaring van de team stelt hen in staat om elk project in volledige onafhankelijkheid te 
ontwikkelen, vanaf de conceptie tot en met de realisatie ervan en om het conceptuele idee 
met grote standvastigheid te concretiseren. Het bedrijf Light-to-light is de ontwerper van 
talrijke lichtplannen en projecten, variërend van erfgoedgebouwen en monumenten tot 
stedelijke en landschappelijke ruimtes.

www.light-to-light.com

VSE (afkorting van Verkeer Signalisatie & Elektronika) is gespecialiseerd in de montage van 
nieuwe installaties, vernieuwing, aanpassing en onderhoud van elektromechanische  installaties. 
Zijn deskundigheid, flexibiliteit en betrouwbaarheid maken het tot een hoofdrolspeler bij 
de verwezenlijking van ambitieuze projecten op verschillende gebieden: verkeersignalisatie, 
wegverlichting, elektromechanische en elektronische uitrusting voor wegen, autosnelwegen 
en kunstwerken, elektrotechnische uitrusting voor tunnels, ondergrondse spoorwegen, 
waterwegen en luchthavens. Sinds 2005 maakt VSE deel uit van de Franse groep Eiffage, 
de Europese leider op het gebied van grootschalige bouw- en infrastructuurwerken. VSE 
maakt deel uit van de energietak van Eiffage, Eiffage Energie Systèmes (meer dan 25.000 
werknemers wereldwijd), die 9 ondernemingen in België en Luxemburg omvat.

www.vse.be

Beliris is de bouwexpert voor Brussel. Met ♥ voor Brussel realiseert Beliris dagelijks bouw-, 
renovatie- en restauratieprojecten in verschillende domeinen: mobiliteit, sociale woningen, 
groene ruimtes, heropleving van wijken, cultuur, erfgoed, sport… Elke dag stelt dit federale 
team zijn expertise als publieke bouwheer ter beschikking van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Doelstelling: de uitstraling van Brussel als nationale en internationale hoofdstad 
bevorderen. Beliris staat in voor het projectbeheer van A tot Z, van de studies tot de 
voltooiing van de werken, en stelt zo’n 130 mensen tewerk. De medewerkers dragen bij 
aan kwaliteitsvolle en duurzame projecten die het leven van de Brusselaars en de bezoekers 
van de hoofdstad verbeteren.

www.beliris.be
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