
 
 
PERSMEDEDELING 
 
Brussel, 16 december 2021 – De Stad Brussel wil haar evenementen zo duurzaam mogelijk houden en zet al jarenlang talrijke 
middelen in om Winterpret toegankelijk te maken op de prettigste manier. Om onaangename files te vermijden, nodigt ze 
bezoekers dus uit om hun verplaatsing voor te bereiden en te kiezen voor actieve mobiliteit.     
 

Waarom in deze periode van de eindejaarsfeesten niet ontspannen naar het stadscentrum komen, om zo ten volle van 
Winterpret te genieten?   
 
Dit jaar doet de Stad Brussel een beroep op de expertise van een consultant in evenementenmobiliteit om de toegang 
tot de Stad vlotter te laten verlopen. Ze nodigt bezoekers dus uit om de talrijke alternatieve oplossingen voor de wagen 
uit te proberen: 

• Met 33 stations in de hoofdstad, waaronder dat van Brussel-Centraal te midden van het evenement, is de trein een 
snel en voordelig vervoersmiddel: in het weekend zijn de heen-en terug biljetten aan -50%. En tot 9 januari rijden 
twee reizigers, dankzij het Duo Ticket, voor de prijs van één Standaard Ticket. Info hier.  

• Het openbaar vervoer bedient het stadscentrum met verschillende tram-, bus- en metrolijnen. Die laatste rijden op 
vrijdagen en zaterdagen om de 10 minuten in plaats van om de 20 minuten van 23u tot middernacht. 
Info hier en via de app. 

• De fiets blijft het gemakkelijkste vervoermiddel door zijn grote flexibiliteit. Er zijn gratis en beveiligde parkings 
beschikbaar in de metrostations Beurs en de Brouckère. Info: www.cycloparking.brussels  
Bovendien treffen bezoekers gratis buitenparkings aan op de Varkensmarkt en op het Albertinaplein. 
 

De Stad en de organisatoren stellen meer dan ooit de buurtbewoners centraal. De info voor hen staat hier. Om het 
hen gemakkelijker te maken een plaats te vinden, werd een ‘evenementenzone’ afgebakend waarin personen die geen 
parkeerkaart hebben (buurtbewoners, professionals, bezoekers) 10€ betalen voor één uur parkeren (max 4u30), van 9u 
tot 23u. Deze maatregel wil ook het gebruik van andere vervoermiddelen aanmoedigen.  
Bestuurders met een PBM-kaart kunnen in deze zone gratis parkeren. 
 
De boodschap is dus duidelijk: vermijd het centrum van de hoofdstad met de wagen. Mochten de talrijke alternatieven 
toch niet passen, zijn de Park & Ride Ceria-Coovi en Kraainem, bijvoorbeeld, interessante opties. Tijdens het evenement 
zijn ze gratis in het weekend en slechts 3 euro door de week en ze liggen op slechts 20 minuten afstand met de metro.  
Het is ook aan te bevelen gebruik te maken van de parkeergarages in de omgeving, met name die aan de binnenring, 
die een speciaal tarief bieden. Info hier.  
Om de laatste kilometers af te leggen zijn er ook tal van gedeelde mobiliteitsmiddelen aanwezig. Info hier. 
 
Om de toegang tot het gebied voor bezoekers te vergemakkelijken, zijn twee KISS & RIDE zones ingericht. Deze 
zones zijn bedoeld om iemand die ter plaatse moet zijn snel te laten uitstappen. 
 
De Stad Brussel en de organisatoren zetten ook verschillende middelen in om ervoor te zorgen dat personen met een 
beperkte mobiliteit zich vlot kunnen verplaatsen op de hele site van Winterpret: speciale toegang tot de schaatsbaan, 
vlot toegankelijke toiletten, aangepaste tafels, voorbehouden parkeerplaatsen, speciale cabine bij het grote rad… 
De details vindt u hier.  
 
Om van Winterpret een gezellige en feestelijke gebeurtenis te maken voor iedereen, staat de informatie over 
toegankelijkheid in een rubriek op de site van het evenement.  
  
 
 
CONTACTPERSONEN: 
 
Stad Brussel: 
- François Decamps, kabinet van de Schepen van Mobiliteit en Openbare werken, francois.decamps@brucity.be, +32 (0)474 90 28 39 
- Maïlys Charlier Zenari, kabinet van de Schepen van Cultuur, Toerisme en Grote evenementen, mailys.charlierzenari@brucity.be, 
  +32 (0)490 14 07 90 
 
Organisatie: Marina Bresciani, Brussels Major Events vzw, m.bresciani@bmeo.be, +32 (0)478 22 61 59 

https://www.belgiantrain.be/nl
https://www.stib-mivb.be/index.htm?l=nl
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://www.plaisirsdhiver.be/nl/mobiliteit/bewoners/
https://booking.interparking.be/book/P44/Parking?parkingCmd=collectParkingDetails&lang=nl-ip
https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/zich-verplaatsen/gedeelde-mobiliteit-mobiliteitsapps
about:blank
https://www.plaisirsdhiver.be/nl/praktische-info/pbm/
https://www.plaisirsdhiver.be/nl/mobiliteit/
about:blank
about:blank
about:blank

