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Atomium blaast 60 kaarsjes uit 
 
Het Atomium is jarig. Het meer dan honderd meter hoge Brusselse 
bouwwerk wordt 60. Dat wordt dit jaar uitgebreid gevierd. Toch had het 
maar een haar gescheeld of men had het al na zes maanden weer 
afgebroken. 
 
110 landen 5 
Het is 17 april 1958, bijna 60 jaar geleden. In Brussel gaan de poorten open van 
Expo 58. Dat is een grote wereldtentoonstelling. 110 landen uit de hele wereld 
tonen zich er van hun beste zijde. Elk hebben ze hun paviljoen. Ze tonen er hun 
architectuur, hun technologie, hun kunst, hun eten, hun gewoonten… Voor de 
bezoekers is er van alles te zien: van Amerikaanse modeshows tot de Russische 10 
Spoetnik-raket. Ze bezoeken het speciaal daarvoor gebouwde pretpark, ze eten 
in een van de 70 restaurants en jonge koppeltjes kunnen zelfs trouwen in de 
kerk van de tentoonstelling. Het is het eerste internationale gebeuren sinds de Tweede Wereldoorlog. 
200 dagen duurt Expo 58. 42 miljoen bezoekers uit meer dan 40 landen komen erop af. 
 
Atoomenergie 15 
Dé trekpleister van de tentoonstelling is wel het Belgische Atomium. Het ziet eruit als een ijzerkristal, 
maar dan 165 miljard keer uitvergroot. Zo verwijst het naar de kracht van atoomenergie. Die werd in 
de jaren 50 volop ontwikkeld. 102 meter hoog is het gevaarte. Het bestaat uit negen grote bollen; die 
zijn via buizen met elkaar verbonden. Elke bol heeft diameter van 18 meter. Je zou er dus makkelijk 
badminton in kunnen spelen. Elke buis is 23 meter lang. Daar zitten de trappen: gewone trappen en 20 
roltrappen. 2400 ton weegt het hele gevaarte. Het werd ontworpen door ingenieur André Waterkeyn. 
Het Atomium moest symbool staan voor het vakmanschap in België. 
 
Schitterend uitzicht 
Vijf van de negen bollen van het Atomium kun je bezoeken. Eén van de bollen is zelfs speciaal 
ingericht voor schoolgroepen. In de andere bollen krijg je bijvoorbeeld het verhaal van de 25 
wereldtentoonstelling te zien of een tijdelijke tentoonstelling met Belgische kunst. En in de bovenste 
bol kun je op restaurant. Je hebt er een schitterend uitzicht op de stad Brussel. Enkele bollen hebben 
ook een naam gekregen. Ilya Prigogine bijvoorbeeld, of François Englert. Heel bekend klinken ze niet, 
maar het waren wel beroemde wetenschappers. En naar Waterkeyn zelf is ook een bol genoemd. 
 
Vuurwerk 30 
Normaal gezien zou het Atomium na de wereldtentoonstelling weer worden afgebroken. Dat gebeurde 
met alle paviljoenen en gebouwen op de tentoonstelling. Maar het Atomium was erg populair en dus 
besloot men het te laten staan. In 2004 werd het helemaal gerestaureerd. Over de hele constructie 
kwam een laag roestvrij staal. In 2013 werd het zelfs uitgeroepen tot het meest bizarre gebouw van 
Europa. En nu is het dus 60. Er staat van alles op het feestprogramma: drie grote tentoonstellingen, 35 
vuurwerk, rockconcerten... Speciaal voor de gelegenheid is ook Glimlach 58 gemaakt, een spannend 
stripverhaal. En het bier van Expo 58 wordt opnieuw gebrouwen. Voor koppels die dit jaar 60 jaar 
getrouwd zijn, is er nog een extra: zij mogen een week lang gratis binnen. 
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9 bollen en 2400 ton 
roestvrij staal: al gezien? 
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