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DE STAD BRUSSEL MAAKT EEN HEEL POSITIEVE BALANS OP 
VAN DE TWAALFDE EDITIE VAN WINTERPRET.

Brussel, 5 januari 2014 – Winterpret was opnieuw het 
eindejaarsevenement van Brussel bij uitstek, een sprookjesachtig 
decor voor groot en klein!
 
Meer dan vijf weken was het een trefpunt van betoverende geuren en 
kleuren, mooie stalletjes, geschenkideeën en originele degustaties. 
Fonkelend licht en vreugde vonden elkaar in een feestelijke sfeer die 
alleen Winterpret kan creëren.

Deze twaalfde editie vond plaats van 29 november 2013 tot 5 januari 2014 
en was een absolute topper! 

“Het aantal bezoekers langs het twee kilometer lange parcours is al 
enkele jaren stabiel. Het is gelijkmatig verspreid over de hele periode 
en wordt geschat op ongeveer 1.500.000. De bezoekers komen van 
zowat overal” aldus Burgemeester Yvan Mayeur.

De Grote Markt was versierd met een weelderige en 
PEFC-gecertificeerde kerstboom uit onze Waalse 
bossen. Hij bood het decor voor een schitterend, 
origineel en betoverend klank- en lichtspel: 

‘Magical History City’, dat heel wat enthousiaste reacties kreeg op de sociale media.

Verrassend was ook de nieuwe interactieve animatie op het Muntplein, ‘Iceberg - Electrabel 
Light Experience’, die een enorm succes kende met zo’n 300.000 bezoeken!

« Deze interactieve installatie in de openbare ruimte en de uitbreiding van 
het aantal feestelijk verlichte winkelstraten hebben zeker bijgedragen aan de 
aantrekkingskracht van de Brusselse handel » zegt een tevreden Schepen van 
Economie, Marion Lemesre.

Het nieuwe mobiliteitsplan is een resultaat van een goede samenwerking tussen 
de Stad Brussel, de MIVB, Interparking en Leonidas. Het actieplan hielp de 

parkeerdruk in de binnenstad te verminderen. Het was de eerste keer dat de Stad zo’n actie op poten heeft gezet 
in het kader van Winterpret. « Meer dan 9000 bezoekers kregen zo een gratis heen-en-terug MIVB ticket door 
hun auto in een parking buiten het centrum achter te laten. Zo bleven ongeveer 4500 auto’s uit de binnenstad 
tijdens de eindejaarsperiode. Dit succes sterkt de Stad om de actie naar volgende jaar nog uit te breiden »,  
aldus Brussels schepen van Mobiliteit, Els Ampe.

Ook de tentoonstelling ‘The Art Of The Brick’ in het beursgebouw met verrassende 
werken gemaakt van LEGO®-blokken was een succes. Ze ontving al niet minder 
dan 45.000 bezoekers sinds het begin en kreeg lovende kritieken van de pers.  
De tentoonstelling blijft nog tot 21 april 2014 open!

De meeste van de 220 aanwezige handelaars - al verschillende jaren trouw aanwezig 
of nieuw - waren ook heel enthousiast over deze twaalfde editie van Winterpret.  
Vooral de ambachtelijke producenten waren dit jaar meer dan tevreden door de 
introductie van een nieuw label dat hen extra in de kijker moest zetten.

de stad brussel stelt voorla ville de bruxelles présente

www.winterpret.be



Ook de traditionele attracties stonden opnieuw in het centrum van de belangstelling: het reuzenrad met een ongeëvenaard 
zicht op Brussel, de feeërieke draaimolens, de slalom, het Ice Monster... en natuurlijk de ijspiste met onvergetelijke 
momenten voor de meer dan 40.000 schaatsers.

Ongeveer 150.000 mensen woonden de allereerste RTL Kerstparade bij op zondag 
8 december.  De Weelderig en kleurrijk versierde wagens brachten een prettige 
feeststemming in de straten van de hoofdstad.

Dit jaar kreeg winterpret zelfs de titel van derde beste kerstmarkt van Europa  
van de vereniging “Best European Destination”. Dat allemaal dankzij een perfecte 
mix van traditie en moderniteit, die een uniek karakter geeft aan dit evenement  
in het centrum van de stad.

Het aantal Brusselse hotels, die gebruik hebben gemaakt van Winterpret om een 
speciale offerte aan te bieden, is stabiel in vergelijking met vorig jaar. “Meer dan vijftig 
Brusselse Hotels hebben in hun aanbod een Winterpret-voordeelboekje verwerkt. 

Dat is een nieuw concept dat samen met het Toeristisch Bureau VISITBRUSSELS werd opgemaakt. In totaal werden zo’n 
4.500 boekjes door de Brusselse hotels uitgedeeld” zegt Rodolphe Van Weyenbergh, generaal secretaris van de BHA 
(Brussels Hotel Association).

“De hotelsector is heel tevreden over de toenemende bekendheid van 
het evenement buiten onze grenzen en over de positieve impact ervan 
op de hotelbezetting door toeristen in de maand december” voegt hij 
er nog aan toe. 

Volgens een eerste schatting van BHA die werd bevestigd door 
VISITBRUSSELS, zou de bezettingsgraad van hotels in december  
70% bereiken, dat is een stijging van ongeveer 1% in vergelijking met 
vorig jaar. Rekening houdend met de uitbreiding van het hotelaanbod 
is het aantal bezoekers in december eigenlijk gestegen met 3 %. 

“Jaar na jaar, draagt Winterpret bij aan het gegeven van Brussel als 
citytrip bestemming voor het eindejaar” aldus Philippe Close.“ Sinds 6 à 7 jaar blijft de stijgende bezetting van de 
Brusselse hotels de positieve impact van het evenement op het aantal buitenlandse bezoekers in deze periode aantonen. 
We schatten dat het evenement globaal voor een stijging van 10 à 15% toeristen heeft gezorgd in Brussel in de maand 
december“ zegt Philippe Close, schepen van Toerisme.

Kortom, een heel geslaagde editie die uitsteken werd onthaald op de sociale media en die kon rekenen op ruime aandacht 
van zowel de nationale als internationale pers.

Afspraak dus VAN VRIJDAG 28 NOVEMBER 2014 TOT 4 JANUARI 2015  
voor een dertiende editie van Winterpret vol sfeer!
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