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Brussel, donderdag 17 november 2022 - In de vroege uren van donderdag 17 november is de kerstboom 
aangekomen op de Grote Markt in Brussel, waar hij tot 8 januari te bewonderen zal zijn naast de 
traditionele levensgrote kerststal. Op 18 en 19 november wordt hij versierd en op vrijdag 25 november om 
18 uur gaan de lichtjes voor het eerst aan, voorafgaand aan de première van de klank- en lichtshow. Dat 
is meteen ook de officiële opening van de 22e editie van Winterpret, dat diezelfde dag om 12.00 uur van 
start gaat. 
 
Eens te meer verliep de zoektocht naar een geschikte kerstboom uiterst zorgvuldig. Uiteindelijk viel de keuze op 
een majestueuze Nordmann. 

Na het kappen op woensdag 16 november is het exemplaar met grote zorg in een speciaal konvooi vervoerd naar 
de Grote Markt, waar hij vanmorgen is opgezet. Hij zal er tot 8 januari een prominente plaats innemen naast de 
traditionele levensgrote kerststal.  
 
Identiteitskaart: 
Soort: Nordmann 
Leeftijd: ongeveer 40 jaar 
Hoogte: 18 meter 
Herkomst: Raeren, provincie Luik 
 
De boom stond tot gisteren in de tuin van een woonhuis in het charmante stadje Raeren, een van de negen 
Duitstalige Belgische gemeenten. 

Hij werd in de jaren tachtig geplant door de vorige bewoners toen ze hun huis bouwden en is ongeveer 40 jaar 
oud. Hij deed er vier decennia over om uit te groeien tot de reus die hij nu is. Uiteindelijk werd hij een beetje te 
overheersend voor het huis dat hem zag groot worden.  

Door hem aan de stad Brussel te schenken, verlenen de eigenaars hem nu een plek die past bij zijn machtige 
uitstraling: op het mooiste plein ter wereld, waar honderdduizenden bezoekers hem zullen bewonderen. 

Daar houdt het avontuur niet op, want als Winterpret voorbij is, wordt de boom verwerkt tot verschillende objecten 
en aldus vereeuwigd. 

Inter-Arbo, een kwekerij die al vier generaties lang gespecialiseerd is in grote bomen, sinds 1915, stond in voor 
de kap en het transport. Het bedrijf garandeert ook continuïteit: voor elke boom van minstens vijf meter die wordt 
gekapt, verbindt Inter-Arbo zich ertoe tien nieuwe exemplaren te planten.  

Net als MB Manutention, dat de boom ter plaatse komt opzetten, geven alle specialisten die instaan voor deze 
delicate opdracht blijk van onmiskenbare vaardigheden en vakmanschap. 
 
Op vrijdag 18 en zaterdag 19 november wordt de boom versierd. Tien professionals zullen met de hulp van drie 
hoogwerkers 600 champagnekleurige ballen en een 2 km lange slinger van uitsluitend ledlichtjes in de boom 
ophangen.  
 
«Drie dagen na zijn aankomst op het Time Square in New York is het de beurt aan de kerstboom op de Grote 
Markt in Brussel om zijn grootse entree in de media te maken. Veertig jaar oud en achttien meter hoog, maakt dit 
meesterwerk van Winterpret zich op om de menigte te verbazen. In mijn ogen is deze boom symbool van 
gezelligheid en samen zijn aan het eind van het jaar.» zegt Delphine Houba, schepen van Cultuur, Toerisme en 
Grote evenementen van de Stad Brussel.  
 
"Het is zover! Met de komst van de traditionele kerstboom worden de feestdagen in Brussel officieel ingeluid. We 
zijn blij dat jong en oud hem weer op de Grote Markt zal kunnen komen bewonderen", aldus Philippe Close, 
Burgemeester van de Stad Brussel. 
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Stad Brussel: 
- Wafaa Hammich, kabinet van de Burgemeester, Wafaa.Hammich@brucity.be, +32 (0)484 87 06 61 
- Kabinet van de schepen van Cultuur, Toerisme en Grote evenementen, cabinet.d.houba@brucity.be, +32 (0)279 48 50 
Organisatie: Brussels Major Events vzw - Marina Bresciani - m.bresciani@bmeo.be, +32 (0)478 22 61 59 
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