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Volledig nieuwe eindejaarsverlichting,
waaronder draak aan Gras- en Korenlei

Zo zal de draak binnenkort de Gras- en Korenlei doen oplichten. © Trafiroad / Blachere

Illumination

Gentenaars kunnen vanaf 27 november 2020 genieten van gloednieuwe

eindejaarsverlichting met een Gentse toets. Zo komt er een lichtdraak en een

oplichtend Gent-bord aan de Gras- en Korenlei. Er komt ook verlichting op de

locaties waar normaal gezien de Gentse Winterfeesten zouden doorgaan.

De Stad Gent heeft een nieuw raamcontract afgesloten voor de eindejaarsverlichting. De

komende vijf winters zal het Belgische bedrijf Trafiroad instaan voor het verlichten van de

Gentse straten en pleinen tijdens de eindejaarsperiode. In de Gentse kuip zal alle verlichting

gloednieuw zijn en zijn er enkele blikvangers, zoals een 3D-lichtdraak en een 7 meter lang,

oplichtend Gent-bord aan de Gras- en Korenlei.
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Uiteraard worden ook de deelgemeenten ondergedompeld in de kerst- en eindejaarssfeer. Daar

zijn traditiegetrouw de kerstbomen versierd en verlicht. De belangrijkste winkel-wandelassen

en toegangswegen naar Gent en de deelgemeenten zullen ook in het eindejaarslicht baden.

Naast een esthetisch en homogeen geheel dat past binnen het lichtplan van de Stad Gent, werd

uiteraard ook rekening gehouden met de duurzaamheid van de gebruikte materialen en met de

veiligheid.

'In totaal zullen over het hele grondgebied van Gent 93 verlichte bomen, 13
kerstbomen, 3 kiosken, 184 straatoverspanningen en 58 paarornamenten
geplaatst, gehangen en verlicht worden. Dat alles om onze stad en haar
inwoners een warm gevoel te bezorgen tijdens deze donkere dagen.'
— Sofie Bracke, schepen van Economie en voorzitter PuurGent 

Zo zullen de 2D-draakjes er uit zien. Zij komen vooral aan toegangswegen. © Trafiroad /

Blachere Illumination

Ook locaties Gentse Winterfeesten

De Stad Gent investeert dit jaar ook 30.000 euro extra om eindejaarsverlichting op te hangen

op de locaties waar normaal gezien de Gentse Winterfeesten zouden doorgaan. Het gaat om het

Sint-Baafsplein, Botermarkt, Emile Braunplein, Poeljemarkt, Goudenleeuwplein, Klein Turkije,

Korenmarkt en het Veerleplein. Deze verlichting wordt opgehangen door Look-I-Like,

organisator van de Gentse Winterfeesten.

https://persruimte.stad.gent/images/369904


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.

De Stad Gent investeert dit jaar in totaal zo'n 300.000 euro in de eindejaarsverlichting. Dat is

ongeveer evenveel als andere jaren. Alle verlichting wordt de komende 14 dagen opgehangen en

getest. Genieten van het lichtspektakel kan vanaf 27 november 2020. De eindejaarsverlichting

blijft hangen tot en met 10 januari 2020.

Contact

Eline Creve, woordvoerder schepen Bracke, gsm 0473 83 75 82, e-mail eline.creve@stad.gent

Bevoegd

Sofie Bracke
Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473
83 75 82, e-mail schepen.bracke@stad.gent
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