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Gentse Feesten klokken af op ruim anderhalf
miljoen bezoekers

De 177ste editie van de Gentse Feesten heeft in totaal 1.570.000 bezoekers naar de

stad gebracht. Dat is 62 procent meer dan de vorige editie in 2019 en het hoogste

aantal van de laatste 15 jaar. Toch verliep alles zonder grote problemen en waren

het de properste Feesten in decennia.
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Gisteren, op zondag 24 juli 2022, bezochten zo'n 90.000 mensen de Gentse Feesten. Dat is

5.000 minder dan de laatste dag van de vorige editie. Toch klokken de Gentse Feesten in totaal

af op zo'n 1.570.000 bezoekers, het hoogste aantal in 15 jaar en 62 procent meer dan in 2019,

toen er in totaal 970.000 bezoekers opdaagden. De Gentse hotels waren bovendien gemiddeld

voor ruim 90 procent bezet.

Wat een succes. Een unieke editie, na 1.000 dagen zonder Feesten. En een
editie met enkele uitzonderlijke nieuwe trends. Zo waren het de meest
afvalarme Feesten in decennia. Het waren ook de Feesten van de fietsers. Met
vele tienduizenden kwamen zij elke dag naar Gent. En het waren de Feesten
van de verbinding, met de stad en met elkaar. We hebben dat samen gedaan.
Merci! Ik kijk al uit naar volgend jaar.
— Bram Van Braeckevelt, feestenburgemeester



De 177ste editie van de Feesten in cijfers

De Gentse politie heeft in totaal 140 mensen opgepakt, vooral voor het verstoren van de

openbare orde of voor openbare dronkenschap. Dat zijn er 18 minder dan in 2019, ondanks

het hogere aantal bezoekers. In totaal kregen 958 mensen een GAS-boete voor wildplassen

(605 in de Feestenzone, 353 erbuiten). In 2019 waren dat er in totaal 613. Er werden 96

voertuigen getakeld tegenover 138 tijdens de vorige editie. 533 verloren voorwerpen vonden

hun weg naar de politie, in 2019 waren dat er 482.
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In het nieuwe meldpunt aan de Sint-Jacobskerk, waar je terecht kan als slachtoffer of

omstaander van grensoverschrijdend gedrag, discriminatie of intoxicatie, werden over tien

dagen in totaal 45 mensen opgevangen door sfeerbeheer.

Ivago haalde deze 177ste editie opnieuw minder afval op, met dank aan de herbruikbare

Feestenbeker en het herbruikbare servies in vele eetstandjes. De afvalintercommunale haalde

296 ton afval op. Ten opzichte van 2019, toen er nog 318 ton werd opgehaald voor 970.000

bezoekers, betekent dat een daling van 42 procent per bezoeker.

De scheepvaartpolitie controleerde in totaal 171 vaartuigen en deelde 12 pv's uit, inclusief

GAS-boetes. 115  schippers zijn aan een alcoholtest onderworpen, 9 bliezen positief.

De brandweer moest in totaal 24 keer uitrukken. In 2019 was dat nog 36 keer. Het gaat onder

meer over 11 vuilnisbakbrandjes en 8 automatische brandalarmen. Er waren 40 technische

interventies, waarvan 11 voor het doorknippen van fietssloten.

Deze editie werden 19 processen-verbaal opgesteld voor geluidsinbreuken, vorige editie

waren dat er 10. Het gaat om 8 pv's tegen 5 vaste cafés in de feestenzone, 2 tegen een

evenementenlocatie binnen de zone en 9 voor het niet respecteren van het einduur voor de

muziek, waarvan 7 voor een café in de uitloopzone en 2 voor een pop-up binnen de zone.

Voor de pleinen was er geen enkel proces-verbaal.

Mensen stapten massaal over op wandelen, op fiets, bus en tram. Dat heeft er voor gezorgd

dat er ondanks de grote toeloop nooit mobiliteitsproblemen waren. Zo'n 44.000 fietsers

maakten tijdens de Feesten gebruik van de bemande fietsparkings in de Sint-Michielsparking

en het Sint-Lievenscollege. Het totale aantal mensen dat met de fiets naar de Feesten kwam,

werd niet gemeten, maar bij een telling op 22 juli werden in totaal 46.000 fietsen geteld in en

rond de Feestenzone.

De deelfietsen van Donkey Republic, Dott en Baqme werden zo’n 8.000 keer gebruikt, met

een piek op zaterdag 23 juli. Voor Donkey Republic is dat een record in Gent. Trivelo, de

fietstaxidienst voor minder mobiele personen, voerde 94 ritten uit.

Tijdens de Feesten liepen de centrumparkings maar één keer vol en bleef er steeds voldoende

capaciteit over. Tijdens de Feesten parkeerden er op het piekmoment 40.184 wagens op de

parkings binnen de R40 en 12.000 wagens daarbuiten. Het verkeersdashboard met actuele

mobiliteitsinfo werd 14.600 keer geraadpleegd.

In de hulpposten van het Rode Kruis aan het belfort en Sint-Jacobs werden dit jaar in totaal

1.632 mensen verzorgd. Daarvan moesten 115 mensen naar het ziekenhuis. Dat is iets meer

dan tijdens de vorige editie in 2019, toen er 1.572 mensen verzorging kregen en er 100 naar

het ziekenhuis moesten.

https://gentsefeesten.stad.gent/nl/praktische-informatie/over-de-gentse-feesten/propere-feesten


De Lijn vervoerde dit jaar met de pendeltram en de Feestenbussen 255.000 reizigers. Dat is 3

procent minder dan in 2019, toen er 262.583 reizigers vervoerd werden.

GF22 door de lens van stadsfotograaf Delphine Lebon
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Contact voor de pers

Joris Wauters, kabinet feestenburgemeester Van Braeckevelt, gsm 0498 28 70 23, e-

mail joris.wauters@stad.gent

Bevoegd

Bram Van Braeckevelt
Schepen van Openbare Netheid, Toerisme, Werk, Evenementen en Feesten, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 40, e-mail schepen.vanbraeckevelt@stad.gent
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