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Zevende editie Gentse Winterfeesten
ecologischer en Gentser dan ooit

De Gentse Winterfeesten, van vrijdag 6 december 2019 tot en met zondag 5

januari 2020, zijn Gentser en ecologischer dan ooit. Een derde van de

standhouders verkoopt Gentse producten of is ondernemer uit Gent. Zij worden

extra in de kijker gezet met een drakenlogo. Er is ook een totaalverbod op

wegwerpplastiek.

Tijdens de eindejaarsperiode heeft Gent weer heel wat te bieden: een kerstmarkt, een reuzenrad

met uitzicht op de historische stad, spectaculair eindejaarsvuurwerk aan Portus Ganda,

sfeervolle winkels die hun deuren extra open doen op zondag en het Gravensteen dat wordt

omgetoverd in een Winterwonderkasteel ten tijde van de Bourgondische hertogen. Er is voor

ieder wat wils.

Meer dan 2 miljoen bezoekers verwacht

⏲



Voor de 7de keer organiseren de Stad Gent en EMO bvba de Gentse Winterfeesten, met meer

dan 150 chalets, 200.000 ledlampjes, het reuzenrad Grand Soleil, een authentieke kindermolen

op het Veerleplein, en de enige echte Moose Bar. En ook dit jaar wordt er samengewerkt met

MTM om Ray om te toveren tot de Huskybar.

'De Gentse Winterfeesten, het Winterwonderkasteel in het Gravensteen, extra
koopdagen op zondag… Ook dit jaar ben je in Gent aan het juiste adres om de
winter volop te beleven. We zijn klaar om opnieuw meer dan 2 miljoen
bezoekers te verwelkomen.'
— Annelies Storms, schepen van Feesten en Evenementen

Gents drakenlogo

Een derde van alle standhouders verkoopt Gentse producten of is een Gentse ondernemer. Dat

is meer dan de vorige editie. Die standhouders worden extra in de kijker gezet met een Gents

drakenlogo.

Dit jaar komt er ook een chalet met mooie Van Eyck-producten en hebbedingen in het teken

van de beroemde schilder en zijn meesterwerk Het Lam Gods, want in 2020 viert  Gent zijn

grootste Vlaamse meester. Alle standhouders zullen dit jaar ook beoordeeld worden om de

kwaliteit van de aangeboden producten te waarborgen.

Milieumaatregelen

https://persruimte.stad.gent/images/339407


Dit jaar wordt enkel nog gewerkt met herbruikbare bekers waarvoor bezoekers een waarborg

betalen. De warme dranken worden, zolang er voorraad is, geschonken in een biologisch

afbreekbare beker. Daarna wordt er ook voor de warme dranken overgeschakeld op een

herbruikbare beker.

Alle afval wordt ook gescheiden opgehaald en op de meest drukke locaties worden er

afvalkorven op zonne-energie geplaatst die het afval samenpersen. Het drukwerk gebeurde ook

op 100% gerecycleerd papier.

De organisatie heeft de ambitie om tegen 2021 volledig CO²-neutraal te zijn. Nu al worden een

aantal technieken getest om het verbruik van de ijspiste met minimum 33% te verlagen.

Schaatsplezier voor iedereen

De opstelling van de schaatspiste van vorig jaar blijft behouden: een grote piste, een piste apart

voor kinderen en een kalm-aan-onderdeel. Er is opnieuw schaatsgewenning voor de

allerkleinsten en dit tegen een verminderd tarief van 5,5 euro voor kinderen onder de 6 jaar. Als

ouder mag je gratis mee op het ijs. Organisator EMO bvba zorgt ervoor dat begeleiders van

mensen met een beperking gratis mee op de ijspiste mogen. EMO bvba stond mee aan de wieg

van het Unia-charter rond de toegankelijkheid van ijsbanen.

'We gaven het Unia-charter mee vorm na onze jarenlange ervaring met
tijdelijke schaatsbanen in heel Vlaanderen. Die samenwerking gaf ook ons een
andere kijk op heel wat zaken. Dit jaar gaan we, na het onder de loep nemen
van de schaatsbaan, ook heel de Winterfeesten laten analyseren om te kijken
waar het voor de toegankelijkheid nog beter en anders kan.'
— Quinten Goekint, organisator van de Gentse Winterfeesten

Familiebar en handgemaakte paardenmolen

Omwille van de voorbereidingen voor het Van Eyck-jaar is er dit jaar geen Land van W’ijs in de

Sint-Niklaaskerk. Maar er is meer dan genoeg gratis kinderanimatie. Nieuw dit jaar is de

familiebar op het Veerleplein en een handgemaakte paardenmolen die van plein naar plein

reist. De molen Sapin Magique, waarin kinderen in een kerstbal rond kunnen draaien, en de

authentieke molen op het Veerleplein zijn ook weer van de partij.

Voor alle informatie over de eindejaarsperiode in Gent

https://visit.gent.be/nl/goed-om-weten/praktische-info/inspiratie/winter-gent


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.

Contact

Quinten Goekint, EMO bvba, gsm 0486 06 68 30, e-mail info@gentsewinterfeesten.be

Bart Tembuyser, Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren, tel. 09 323 63 07, e-mail

bart.tembuyser@stad.gent

Bevoegd

Voor alle informatie over de Gentse Winterfeesten

Annelies Storms
Schepen van Feesten en Evenementen, Facility Management, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.storms@stad.gent
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