
 

   

Winterland Hasselt opent voor de 14de keer, mét o.a. de schaatsbaan en 

de gloednieuwe Almhütte  
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Organisator Maurice Schoenmaeckers: “Dankzij de inspanningen uit het 

verleden, extra energiemaatregelen én bijkomende sponsoren kunnen we dit 

realiseren.” 

  
Van 18 november tot en met zondag 8 januari 2023 kan je zeven weken lang terecht op het Hasseltse 

Kolonel Dusartplein voor de 14de editie van Winterland Hasselt. Net als de voorbije jaren wordt het 12.000 

vierkante meter grote plein opnieuw omgetoverd in één groot winterdorp, terwijl de Hasseltse binnenstad 

in een sfeervolle kerstdecoratie wordt gehuld. Na de corona-editie, vorig jaar goed voor 350.000 

bezoekers, gaat organisator Maurice Schoenmaeckers, dankzij energiebesparende inspanningen, de 

investering in LED-verlichting én met de steun van bijkomende sponsoren opnieuw voor het complete 

plaatje: “Sinds het afschakelplan in 2018 zijn we permanent blijven investeren in energiezuinigheid, iets 

waar we nu voor worden beloond. Dankzij een overkapping, de nieuwste en zuinigste koelmachines en de 

inbreng van bijkomende sponsoren, kunnen we onze schaatsbaan, al jaren één van dé blikvangers, 

aanhouden op Winterland Hasselt. Naast blijvers het Grand Café en De Spiegeltent, is een originele 

Oostenrijkse Almhütte één van de nieuwigheden dit jaar. Winterland Hasselt is een privé-initiatief. We 

betalen zelf onze energiefacturen, maar facilitair en ondersteunend werken we al jaren goed samen met 

het stadsbestuur. Behalve voor de frigo’s en koelcellen, wordt dit jaar alle stroom uitgeschakeld als we 

gesloten zijn.” 

 

Op maandag 31 oktober 2022 start op het Kolonel Dusartplein de opbouw van de 14de Winterland Hasselt. 

Zonder beperkingen en maatregelen worden er opnieuw 600.000 bezoekers verwacht, afkomstig uit alle 

uithoeken van ons land én het buitenland. “Niet alleen in Limburg, maar ook daarbuiten zijn we qua bezoekers en 

in oppervlakte één van de grootste winterhappenings. In België zijn we de eerste winterbeleving die de deuren 

opent mét een ijsbaan. We hebben dit jaar opnieuw de medewerking van 55 standhouders. “Naast de ijsbaan 

bestaat onze succesformule uit een aanstal vaste én nieuwe ingrediënten. Het Grand Café, de Aspen 

Lounge en de Spiegeltent zijn terug van de partij, net als de populaire Brasserie De Tafelhut, die we opnieuw 



met het team van de Lorka uitrollen. Nieuw dit jaar is de Almhütte, waar je letterlijk de gezelligheid van een 

Oostenrijkse bergchalet terugvindt. Naast de aangepaste live optredens, serveren we er in de bekende, 

traditionele dirndls en lederhosen halve liters, maar ook authentieke hapjes zoals apfelstrudel. Alleen nog maar 

door de herkenbaarheid en de typische bergsfeer wordt dit echt één van de blikvangers van de komende editie. 

Na de Sint verwelkomen we de Kerstman, die zijn wereldberoemde ‘Home of Santa Claus’ tijdelijk verlaat en bij 

ons inruilt voor zijn Huis van de Kerstman, één van dé publieke topattracties op Winterland Hasselt. Begin 

november worden die uitgebreid toegelicht. We kijken er alvast naar uit om er samen met onze bezoekers, 

standhouders, het stadsbestuur, sponsoren en (media)partners een succesvolle 14de Winterland Hasselt-

editie van te maken. Vanaf 18 november 2022 zijn we dagelijks open, van 10u00 tot middernacht. De 

standhouders sluiten om 22u00. Het horecagedeelte blijft open tot middernacht. Op onze nieuwe 

website www.winterland.be vind je alle informatie. Ook via sociale media (Facebook, Instagram) houden we 

onze bezoekers op de hoogte”, zegt organisator Maurice Schoenmaeckers. 

 

  
 

https://houseofentertainment.createsend1.com/t/y-l-ntyiiul-idfhtdlkh-r/
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