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Bezoekerscijfers breken records: toerisme in
Gent blijft stijgen

De zomermaanden juli en augustus hebben weer bijzonder veel bezoekers naar

Gent gelokt. Het Gravensteen en de Sint-Baafskathedraal werden nooit eerder zo

druk bezocht. De cijfers bevestigen de gekende trend: Gent staat steeds meer op

de radar als citytrip-bestemming.

De cijfers

⏲



Het Gravensteen: de absolute uitschieter met 97.596 bezoekers, goed voor een stijging met

22,7% in vergelijking met juli en augustus 2018. Het Gravensteen werd nooit eerder zo druk

bezocht.

Sint-Baafskathedraal: 254.482 bezoekers (+15,4%), ook een recordcijfer.

Lam Gods: 38.968 bezoekers (+16,8%).

Sint-Niklaaskerk: 94.402 bezoekers (+4,9%).

Visit Gent, het toeristisch infokantoor, kreeg 63.969 bezoekers over de vloer (+6,7%).

Voor het Belfort zijn momenteel enkel de cijfers van juli beschikbaar. Daar telde men 13.530

bezoekers, 2,1% meer dan in juli 2018.

Verwachte groei

'Dit verbaast niet. We verwachten trouwens dat die groei zich nog wel even
doorzet. Daarom zal het stadsbestuur een proactief toerismebeleid voeren: we
moeten anticiperen op die verdere groei, en die op een goede manier
begeleiden. Gent moet Gent blijven, en niet de zoveelste toeristenstad
worden.'
— Bram Van Braeckevelt, schepen van Toerisme 

Het toerisme wereldwijd stijgt. De groei in Gent past in die trend. Bovendien staat Gent ook

steeds meer op de radar als citytrip-bestemming. Recente artikels in New York Times of Lonely

Planet tonen dat aan. Gent heeft een goede reputatie opgebouwd als 'alternatieve, échte

bestemming met een coole attitude', een beeld dat steeds herhaald wordt. En dat lokt toeristen.

Ook de promotie rond het Van Eyck-jaar in 2020 zorgt nu al voor extra aandacht.

'De aanpak van Historische Huizen Gent met onder meer de unieke audiogids
slaat aan en wordt geapprecieerd. Dat moedigt ons aan om de ingeslagen weg
de komende jaren verder te zetten, de infrastructuur van het Gravensteen aan
te pakken en de geschiedenis er nog meer tot leven te wekken.'
— Sami Souguir, schepen van Cultuur
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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 259.000 inwoners en 74.000 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. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info
via www.stad.gent.
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