
 

LEGENDE DRUKTECIJFERS PROXIMUS 

BEZOEKERSPROFIEL 

1A. Niet-structurele lange dagbezoeker  

Informeel -> Daguitstap, funshopping, ...              

Technisch -> woont verder dan 20km van Gent, werd langer dan 3u maar korter dan 24u 
gezien (tussen 7u en 23u en overnacht niet) en werd maximaal 5 keer gezien op maandbasis. 

1B. Niet-structurele korte dagbezoeker 

Informeel > Korte uitstap, shop & go, etentje, terrasje, ... 

Technisch -> woont verder dan 20km van Gent, werd langer dan 1u maar korter dan 3u 
gezien (tussen 7u en 23u en overnacht niet) en werd maximaal 5 keer gezien op maandbasis. 

1C. Structurele dagbezoeker 

Informeel -> Werknemer in Gent, scholieren pendelaar,… 

Technisch -> woont buiten Gent, werd langer dan 1u maar korter dan 24u gezien (tussen 7u 
en 23u en overnacht niet) en dit meer dan 5 keer per maand. 

2A. Korte Recreant 

Informeel -> Korte uitstap, shop & go, etentje, terrasje, ... 

Technisch -> woont buiten Gent maar niet verder dan 20km van Gent, bezoekt Gent 
minstens 1u maar niet langer dan 3u en dit maximaal 5 keer per maand. 

2B. Lange recreant  

Informeel -> Daguitstap, funshopping, ... 

Technisch -> woont buiten Gent maar niet verder dan 20km van Gent, bezoekt Gent 
minstens 3u maar niet langer dan 24u (overnacht niet) en dit maximaal 5 keer per maand. 

3. Niet structurele verblijfsbezoeker  

Informeel -> Toeristen, citytrippers,... 



Technisch -> woont buiten Gent, overnacht maximum 5 keer in Gent en dit gedurende 1 
verblijf en werd 's avonds gezien tussen 20u en 24u en 's ochtends tussen 5u en 10u. 

4. Structurele verblijfsbezoeker 

Informeel -> Seizoensarbeider, 2de verblijvers etc.  

Technisch -> woont buiten Gent, heeft meer dan 1 aankomst per maand of verblijft meer 
dan 5 nachten in Gent en werd 's avonds gezien tussen 20u en 24u  en 's ochtends tussen 5u 
en 10u. 

5. Transit 

Informeel -> Passant, woon-werkverkeer,... 

Technisch -> woont niet in Gent en wordt minder dan 1u gezien. 

6A. Inwoner - Gentenaar 

Informeel -> Inwoner van de stad Gent. 

Technisch -> heeft zijn MLLP (Most Likely Living Place) binnen Gent. 

ZONES 
 
Hoofdwinkelas:  
De regio rond de hoofdstraten Veldstraat, Koestraat, Mageleinstraat, Langemunt. 
 
 

 
 



Toeristisch Centrum: 
Het volledige stadscentrum van Gent, met alle winkelbuurten in vervat.  

 
Zone “Student- en Kunstenkwartier”: winkelbuurt rond de Overpoortstraat en het Museum 
van Schone Kunsten en SMAK. 
 
Zone “Côté Culture”: winkelbuurt in het historische hart rond Oudburg, Kraanlei en 
Sleepstraat. 
 
Zone “East District”: winkelbuurt rond Henegouwenstraat, Bennesteeg, Mageleinstraat en 
Volderstraat.  
 
Zone “Gent Centrum”: winkelbuurt rond de Korenmarkt, Veldstraat en Langemunt. 
 
Zone “Linkeroever”: winkelbuurt rond Ajuinlei, Jan Breydelstraat, Burgstraat en 
Onderbergen. 
 
Zone “Rond Sint-Jacobs”: winkelbuurt rond Ottogracht, Belfortstraat, Hoogpoort, Vlasmarkt, 
Sint-Jabobs en Steendam. 
 
Zone “Quartier Sint-Pieters”: winkelbuurt rond het Sint-Pietersstation richting centrum met 
o.a. Koningin Elisabethlaan, Koning Albertlaan, Koningin Astridlaan, … 
 
Meer info rond de winkelbuurten zie:  
https://visit.gent.be/nl/goed-om-weten/praktische-info/inspiratie/winkelbuurten-gent 
 
+ onderstaande kaart 
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