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Eerste dag Lichtfestival lokt 140.000 bezoekers

De eerste dag van het Lichtfestival heeft 140.000 bezoekers naar Gent gelokt. Dat

zijn er 50.000 meer dan tijdens de eerste dag van de vorige editie in 2018. Er

waren geen noemenswaardige incidenten. De centrumparkings waren tegen 20

uur allemaal volzet. De Stad roept op om met de fiets te komen of gebruik te

maken van de park-and-rides.

140.000 bezoekers zakten gisteren af naar Gent voor de eerste dag van het Lichtfestival. Dat

zijn er 50.000 meer dan de 90.000 op de eerste dag van de vorige editie in 2018. Ondanks het

grote aantal aanwezigen waren er geen noemenswaardige problemen. De mondmaskerplicht op

het parcours werd goed opgevolgd.
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De spectaculaire raketlancering in het Zonder-Naampark, het kosmisch ballet Supraluminique

op de Fluviussite, het insectarium van Pol Cosmo & Bram Van Quickenborne aan het

Bisdomplein en de kleurenpracht op de Vlasmarkt, diving in the sea of colors, zorgen voor veel

enthousiasme en verwonderde blikken. Ook de 4 publiekslievelingen van de vorige edities

blijven de bezoekers beroeren.  

Centrumparkings snel volzet, gebruik de park-and-rides

Het was woensdagavond erg druk richting het parcours. De centrumparkings waren tegen 20

uur allemaal volzet. Op de park-and-rides was het rustiger, met een bezetting van 50% voor

P+R Weba, 40% voor P+R Blaarmeersen en 25% voor P+R The Loop. De Stad roept iedereen

dan ook op om zoveel mogelijk gebruik te maken van de park-and-rides. De shuttlebusjes

tussen de park-and-rides en het parcours werden gretig gebruikt en kenden een hoge bezetting

tot 20.30 uur voor de heenritten. De terugritten kwamen sterk op gang vanaf 22 uur. Bij De Lijn

was vooral tramlijn 1 drukbezet.

Heel wat bezoekers vonden de weg naar het parcours met de fiets. De extra fietsenparking aan

het Coyendanspark was volledig volzet, de Sint-Michielsparking was voor 75% bezet. Op de

fietsenparking aan DOK was het rustiger, met een bezetting van 25%. De Stad benadrukt wel

dat het parcours zelf volledig verkeersvrij is. Ook fietsen is daar dus niet toegelaten.

Wie naar het Lichtestival komt en wil weten waar er plaats is voor de fiets of de wagen, kan

steeds terecht op de website verkeer.gent voor realtime informatie.
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Contact

Lien Braeckevelt, kabinet schepen Storms, gsm 0486 91 18 21, e-

mail lien.braeckevelt@stad.gent

Thomas Dierckens, kabinet burgemeester De Clercq, gsm 0477 38 29 37, e-

mail thomas.dierckens@stad.gent
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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

Mathias De Clercq
Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail
burgemeester.declercq@stad.gent
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