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SAMENVATTING EN CONCLUSIES

0.1

Inleiding
Om de effectiviteit van het evenementenbeleid van de gemeente Dordrecht te
toetsen is een evenementenmonitor ontwikkeld, waarvoor als input jaarlijks
twee beeldbepalende evenementen onder de loep worden genomen. Voor
2004 zijn dat Dordt in Stoom en het Rhythm & Blues Festival. Dordt in Stoom
heeft plaatsgevonden op zaterdag 15 mei en zondag 16 mei 2004, en werd
voorafgegaan door de Vlootschouw op vrijdagavond.
Deze rapportage doet verslag van het evaluatieonderzoek naar Dordt in Stoom
2004. De onderzoeksvragen waarop deze rapportage antwoord geeft zijn de
volgende:
1. Hoeveel personen, in totaal, uit Dordrecht, uit de regio, van buiten de
regio en vanuit het buitenland hebben (welke onderdelen van) Dordt in
Stoom in 2004 bezocht?
2. Wat is het publieksprofiel van het evenement naar kenmerken als leeftijd,
etniciteit, opleidingsniveau en herhalingsbezoek?
3. Hoe waarderen bezoekers (onderdelen van) het evenement?
4. Wat is de waarde van het evenement voor de naamsbekendheid en het
imago van Dordrecht en voor de omvang van het herhalingsbezoek aan
Dordrecht?
5. Wat is de directe economische betekenis van het evenement voor de
lokale economie?
6. Hoe verhouden de uit dit onderzoek verkregen gegevens zich tot de editie
’96 en tot andere evenementen?
De gegevensverzameling heeft grotendeels plaatsgevonden door middel van
een publieksonderzoek. Op zaterdag- en zondagmiddag is bij 338 bezoekers
een korte passantenenquête afgenomen. Hierbij werd gevraagd of ze in de
week erna nog een keer benaderd mochten worden voor een telefonische
enquête. Via deze telefonische enquête onder 258 respondenten zijn
betrouwbare gegevens verkregen over de waardering voor het evenement, het
publieksprofiel en de toeristische en economische betekenis.

0.2

Bezoekers: aantal, herkomst en profiel
Het door de organisatie geschatte aantal bezoekers van Dordt in Stoom was
dit jaar 275.000, ruim hoger dat het bezoekersaantal van de vorige editie. Uit
de gegevens van de passantenenquête en het stadspanel schat het SGB het
bezoekersaantal op 250.000 (zie tabel 0.1). Bijna een kwart van de bezoekers
heeft het evenement op meerdere dagen bezocht; het aantal unieke bezoekers
is derhalve ongeveer 190.000.
De best bezochte onderdelen waren de stoomattracties in de havens en langs
de kades (100%). De Vlootschouw op vrijdagavond en de voorstelling Stoom
en Licht op zaterdagavond werden beiden door circa één op de tien bezoekers
bezocht.
Van de bezoekers kwam 35% uit Dordrecht, 22% uit de overige Drechtsteden
en 40% bezoekers uit de rest van Nederland (zie ook tabel 0.1). De
vrijdag(avond) trok vooral bezoekers uit Dordrecht en de Drechtsteden; toch
kwam 15% van de bezoekers op vrijdag(avond) van buiten de regio.
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Tabel 0.1

Geschatte aantallen bezoekers en hun herkomst

totaal aantal bezoekers
totaal aantal unieke bezoekers

geschat aantal bezoekers
250.000
190.000

dag:
vrijdagavond
zaterdag
zondag
herkomst (zaterdag en zondag):
Dordrecht binnenstad
Dordrecht elders
Drechtsteden
overig Zuid-Holland
overig Nederland
buitenland

25.000
110.000
115.000
17.000
60.000
49.000
58.000
32.000
8.000

Het aantal bezoekers aan het evenement vertoont nog steeds een stijgende
lijn. Ten opzichte van 1996 (circa 180.000 bezoekers) is sprake van een groei
van bijna 40%, vrijwel uitsluitend als gevolg van veel meer bezoekers van
buiten de regio. Het bovenregionale karakter van het evenement neemt dus
gestaag toe.
Voor vier op de tien bezoekers van buiten Dordrecht was dit het eerste bezoek
aan Dordt in Stoom. Toch heeft in totaal ruim de helft van de bezoekers Dordt
in Stoom al meer dan drie keer bezocht. Bijna zes op de tien bezoekers zouden
ook naar Dordt in Stoom komen als zij per volwassene een bijdrage van € 5
zouden moeten betalen.
Het bezoekersprofiel komt redelijk overeen met het profiel uit 1996. Dit jaar is
echter het aandeel vrouwen onder de respondenten aanzienlijk hoger dan
voorheen. Ook het aandeel bezoekers dat met kinderen naar Dordt in Stoom
kwam is wat hoger dan in 1996. In het bezoekersprofiel komen de omvang en
de gerichtheid van Dordt in Stoom op een breed publiek duidelijk tot
uitdrukking.
Bezoekers uit Dordrecht kwamen voornamelijk lopend of met de (brom)fiets
naar Dordt in Stoom. Veel bezoekers uit de Drechtsteden kwamen met de
waterbus en bezoekers uit de rest van Nederland kwamen meestal met de
auto of het openbaar vervoer.

0.3

Waardering voor het evenement
Dordt in Stoom wordt door de bezoekers gewaardeerd met gemiddeld een
8,2. Geen van de respondenten geeft een onvoldoende aan het evenement.
De algemene waardering is hetzelfde als in 1996. De vlootschouw werd dit
jaar iets minder goed beoordeeld; de sfeer in de binnenstad juist iets beter (zie
tabel 0.2).
Tabel 0.2
Waardering Dordt in Stoom (in gemiddelde rapportcijfers
onderdeel
1996
vlootschouw
8,2
stoomattracties in de havens en langs de kades
8,2
Stoom en Licht
kruimeltjeskade aan de Wolwevershaven
shantykoren
sfeer tijdens het evenement
8,1
totaalcijfer
8,2

2004
7,8
8,1
7,8
7,9
7,9
8,3
8,2

iii

In vergelijking met andere evenementen, zoals de Zomerkermis, Kerstmarkt en
Boekenmarkt, wordt Dordt in Stoom zeer goed gewaardeerd. Samen met twee
andere evenementen scoorde Dordt in Stoom (versie 2002) ook het hoogst in
een onderzoek naar de opinies over en waardering voor evenementen in
Dordrecht (SGB, 2003).

0.4

Toeristische betekenis van het evenement
Dordt in Stoom heeft naar schatting ongeveer 124.000 toeristische bezoekers
(van buiten Dordrecht) getrokken. Ruim eenderde van deze bezoekers heeft
het bezoek aan Dordt in Stoom gecombineerd met andere activiteiten in
Dordrecht, zoals winkelen, een bezoek aan vrienden en familie of uit eten
gaan.
Tweederde van de toeristische bezoekers bleef een halve tot een hele dag in
Dordrecht. Korte bezoeken van 1 à 2 uur kwamen bijna niet voor. Bezoekers
van buiten de regio verbleven gemiddeld langer in Dordrecht dan bezoekers uit
de Drechtsteden.
De meeste bezoekers zijn al eerder in Dordrecht geweest. Driekwart van hen
vindt dat Dordrecht de laatste jaren aantrekkelijker geworden is om te
bezoeken. Voor één op de tien bezoekers van buiten de Drechtsteden was dit
het eerste bezoek aan Dordrecht; Dordt in Stoom heeft in 2004 dus circa
9.000 mensen van buiten de regio tot een eerste bezoek aan Dordrecht
verleid. Van de bezoekers verwacht 87% Dordrecht binnen 1 à 2 jaar
nogmaals te bezoeken; dit komt neer op ongeveer 110.000 bezoekers,
waarvan 8.000 bezoekers voor het eerst kennismaakten met Dordrecht.
De meeste respondenten (86%) zijn speciaal voor Dordt in Stoom naar
Dordrecht gekomen. De meerderheid van de bezoekers uit Zuid-Holland kende
Dordrecht al goed voordat zij dit jaar naar Dordt in Stoom kwamen. Van de
bezoekers uit de rest van Nederland was dit maar bij vier op de tien het geval.
Voor eenderde van de bezoekers van buiten de Drechtsteden was een eerder
bezoek aan Dordt in Stoom de eerste kennismaking met Dordrecht.

0.5

Economische betekenis voor de stad
Het totaalbedrag aan direct uitgelokte bestedingen van bezoekers aan Dordt in
Stoom is ruim 3 miljoen euro, wat neerkomt op ongeveer € 16 per persoon
(zie tabel 0.3). Dit is ruim hoger dan de uitgelokte bestedingen in 1996, wat
verklaard kan worden door het hogere bezoekersaantal, de inflatie, de komst
van de euro, een hogere koopkracht van de bezoekers en meer en
aantrekkelijkere standjes en winkels.
Tabel 0.3
Uitgelokte bestedingen Dordt in Stoom
Uitgelokte bestedingen bezoekers uit Dordrecht
Eten en drinken
Uitgelokte bestedingen bezoekers van buiten Dordrecht
Eten en drinken
Winkelbestedingen
Totaal
Totaal uitgelokte bestedingen
Uitgelokte bestedingen per bezoeker

€ 660.000

€
€
€
€

1.116.000
1.364.000
2.480.000
3.140.000
€ 16

iv
Vergelijken we Dordt in Stoom met andere evenementen in Dordrecht dan zien
we met name hogere uitgelokte bestedingen per bezoeker aan eten en
drinken. Dit is deels te verklaren door de relatief lange gemiddelde verblijfstijd
tijdens een bezoek aan Dordt in Stoom, alsmede door het ruime aanbod op de
evenementenlocatie. Ook vergeleken met gemiddelde bestedingen bij
dagtochten naar evenementen in Zuid-Holland zijn de uitgelokte bestedingen
per bezoeker van Dordt in Stoom hoger.
Van de begroting van circa € 350.000 van Dordt in Stoom blijkt tenminste
eenderde middels bestedingen van de organisatie direct terug te vloeien in de
Dordtse economie.

0.6

Conclusies
Met een bezoekersaantal van 250.000 heeft Dordt in Stoom dit jaar wederom
meer bezoekers getrokken dan in voorgaande jaren. Het evenement trekt een
toenemend aantal bezoekers van buiten de regio. In totaal kwam 65% van de
bezoekers van buiten Dordrecht, ruim 40% zelfs van buiten de regio. Dit is
tekenend voor de toeristische en economische betekenis van het evenement
voor Dordrecht. De waardering voor Dordt in Stoom is met een 8,2 erg hoog,
ook in vergelijking met andere Dordtse evenementen.
Negen op de tien toeristische bezoekers geven aan Dordrecht nogmaals te gaan
bezoeken. In totaal gaat het daarbij om 110.000 bezoekers, waarvan 8.000
door Dordt in Stoom 2004 voor het eerst met Dordrecht kennismaakten. Van
belang voor Dordrecht is ook dat de ontwikkelingen in de stad van de afgelopen
jaren worden gewaardeerd: driekwart van de bezoekers die Dordrecht al vaker
bezochten is van mening dat Dordrecht de afgelopen jaren aantrekkelijker is
geworden om te bezoeken. Het evenement draagt derhalve flink bij aan een
positief imago van de stad in den lande.
De direct uitgelokte bestedingen van Dordt in Stoom bedragen ruim 3 miljoen
euro (€ 16 per bezoeker). Hierin zijn alleen meegerekend de uitgaven van alle
bezoekers aan eten en drinken en de uitgaven van buiten Dordrecht aan
winkelen. Overige bestedingen (zoals bestedingen aan hotelovernachtingen) en
indirect uitgelokte bestedingen (zoals bestedingen tijdens vervolgbezoeken) zijn
niet meegerekend. De werkelijke economische betekenis zal dus hoger zijn. De
direct uitgelokte bestedingen per bezoeker liggen veel hoger dan in 1996. Ook in
vergelijking met ander evenementen zijn de uitgelokte bestedingen – met name
de bestedingen aan eten en drinken – van Dordt in Stoom erg hoog.
Al met al kan Dordt in Stoom 2004, vanuit hetgeen via dit publieksonderzoek
bekend is geworden, worden aangemerkt als een succesvol evenement.
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1.

INLEIDING

1.1

Aanleiding en doel

De gemeente Dordrecht voert een actief stimulerend evenementenbeleid dat tot en met 2004
wordt gevoed met extra financiële middelen uit het Vitaliteitfonds. Om de effectiviteit van het
evenementenbeleid te toetsen is een evenementenmonitor ontwikkeld, waarvoor als input jaarlijks
twee beeldbepalende evenementen onder de loep worden genomen. Voor 2004 zijn dat Dordt in
Stoom en het Rhythm & Blues Festival.
Dordt in Stoom heeft plaatsgevonden op zaterdag 15 mei en zondag 16 mei 2004 en werd
voorafgegaan door de Vlootschouw op vrijdagavond. Dit was inmiddels de 11e keer sinds 1985
dat het evenement heeft plaatsgevonden. Het evenement, dat om de twee jaar in Dordrecht wordt
gehouden, trekt al jaren rond de tweehonderdduizend bezoekers en is daarmee het grootste
stoomfestival van Europa. De meeste activiteiten spelen zich af in het historische gedeelte van de
binnenstad, aan de waterkant.
Het weer tijdens Dordt in Stoom was dit jaar bijzonder goed; droog, zonnig en ruim 20 graden. Het
evenement startte op vrijdagavond met een vlootschouw van ongeveer 25 stoomboten uit binnenen buitenland. Belangrijke onderdelen van Dordt in Stoom op zaterdag en zondag waren:
•
•
•
•
•
•
•
•

Stoomattracties in de havens en langs de kades
Stoomrondvaarten
Rit met de stoomtrein
Rit met veteraanbus of dubbeldeks bus
Modelbouwshow aan de Baanhoekweg
Optreden van de Marinierskapel (op zaterdagavond)
Grote stoommachines op de stadswerf
Voorstelling “Stoom en Licht” rond de Wolwevershaven (op zaterdagavond)

Deze rapportage doet verslag van het evaluatieonderzoek naar Dordt in Stoom 2004. Het doel
van het onderzoek is een betrouwbaar beeld te verkrijgen van het aantal bezoekers, de
samenstelling van het publiek, de waardering van het evenement en de effecten van het
evenement op de lokale economie en het imago van en het bezoek aan Dordrecht.

1.2 Onderzoeksvragen
De onderzoeksvragen waarop deze rapportage antwoord wil geven zijn de volgende:
1. Hoeveel personen, in totaal, uit Dordrecht, uit de regio, van buiten de regio en vanuit
het buitenland hebben (welke onderdelen van) Dordt in Stoom in 2004 bezocht?
2. Wat is het publieksprofiel van het evenement naar kenmerken als leeftijd, etniciteit,
opleidingsniveau en herhalingsbezoek?
3. Hoe waarderen bezoekers (onderdelen van) het evenement?
4. Wat is de waarde van het evenement voor de naamsbekendheid en het imago van
Dordrecht en voor de omvang van het herhalingsbezoek aan Dordrecht?
5. Wat is de directe economische betekenis van het evenement voor de lokale
economie?
6. Hoe verhouden de uit dit onderzoek verkregen gegevens zich tot de editie ’96 en tot
andere evenementen?
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1.3
De
1.
2.
3.

Onderzoeksopzet

gegevensverzameling heeft bestaan uit drie onderdelen:
Passantenenquêtes in het centrale evenementengebied;
Telefonische enquêtes in de weken na het evenement;
Inventarisatie van relevante gegevens aangeleverd door de organisatie van het evenement.

Passantenenquêtes
Op zaterdag- en zondagmiddag is in het centrale evenementengebied tussen 13.00 uur en 17.00
uur bij 338 bezoekers een korte passantenenquête afgenomen. Hierbij werd gevraagd of ze in de
week erna benaderd mochten worden voor een telefonische enquête.
De gegevens van de passantenenquête zijn gebruikt voor:
• het verkrijgen van inzicht in de herkomst van de bezoekers;
• het verkrijgen van de benodigde gegevens voor de telefonische enquête (naam en
telefoonnummer).
Telefonische enquêtes
Via de telefonische enquête zijn in de weken na het evenement 258 respondenten ondervraagd.
De respons was derhalve 79%; onder Dordtenaren en bezoekers van buiten Dordrecht was deze
ongeveer gelijk (zie tabel 1.1).
Tabel 1.1 Respons telefonische enquête, uitgespitst naar herkomst
herkomst
aantal
passantenenquêtes

aantal telefonische
enquêtes

responspercentage

Dordrecht binnenstad

46

32

70%

Dordrecht elders

87

75

86%

uit Dordrecht

133

107

80%

Drechtsteden

70

59

84%

overig Zuid-Holland

80

56

70%

overig Nederland

44

van buiten Dordrecht
totaal Nederland
buitenland

36

82%

194

151

78%

338

258

79%

11

-

-

De gegevens uit de telefonische enquête zijn gebruikt voor:
• het aanvullen van het publieksprofiel met gegevens over leeftijd, opleiding, bevolkingsgroep en
andere relevante kenmerken van de bezoekers;
• het verkrijgen van informatie over de waardering van het evenement;
• het achterhalen van de toeristische en economische betekenis van het evenement voor de stad.
Aangeleverde gegevens door de organisatie
Gegevens die in het kader van de evaluatie van het evenement door de organisatie beschikbaar zijn
gesteld betreffen:
• kaartverkoop Stoomrondje
• kaartverkoop waterbus
• schatting bezoekersaantallen
• bestedingen door de organisatie

3

1.4

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 komen allereerst de bezoekerskenmerken aan bod. Ingegaan wordt op aantallen
en herkomst van bezoekers, herhalingsbezoek en het publieksprofiel, dat op diverse punten wordt
vergeleken met andere evenementen en met de vorige evaluatie uit 1996.
Hoofdstuk 3 is gewijd aan de waardering voor bepaalde onderdelen van het evenement en aan de
beoordeling van het evenement in zijn geheel. In de hoofdstukken 4 en 5 wordt respectievelijk
stilgestaan bij de toeristische en de economische betekenis van Dordt in Stoom voor Dordrecht.
Dit inleidende hoofdstuk wordt voorafgegaan door een hoofdstuk samenvatting en conclusies
waarin de belangrijkste bevindingen en conclusies van het onderzoek beknopt zijn weergegeven.
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2.

BEZOEKERS: AANTAL, HERKOMST EN PROFIEL

2.1

Aantallen bezoekers

Geschatte aantallen bezoekers
Het aantal bezoekers aan Dordt in Stoom 2004 is geschat door middel van combinatie van
gegevens uit een onderzoek dat in juni 2004 is gehouden onder het stadspanel van het SGB en
gegevens over de herkomstaandelen afkomstig uit de passantenenquête (zie 2.2). Uit het
stadspanelonderzoek blijkt dat van de Dordtenaren van 18 jaar en ouder respectievelijk 10%,
28% en 24% Dordt in Stoom heeft bezocht op vrijdag, zaterdag en zondag.1 Dit komt in totaal
neer op ongeveer 90.000 Dordtenaren, inclusief kinderen onder de 18 jaar. Met behulp van de
gegevens uit de passantenenquête over het aandeel bezoekers afkomstig uit Dordrecht is het
totale aantal bezoekers berekend. Dit komt uit op een totaal van 250.000 bezoekers, waarvan
25.000 op vrijdag, 110.000 op zaterdag en 115.000 op zondag.2
Het totale berekende bezoekersaantal is wat lager dan het door de organisatie geschatte
bezoekersaantal van 275.000 bezoekers. De verdeling over de verschillende dagen, naar
schatting van de organisatie, is als volgt:
• vrijdagavond:
10.000
• zaterdag:
125.000
• zondag:
140.000
Het door ons berekende bezoekersaantal op vrijdagavond is hoger dan de schatting van de
organisatie. Hierin speelt mee dat er ook op de oevers van de beide buurgemeenten Zwijndrecht
en Papendrecht veel toeschouwers waren. Bovendien kwamen er ook op vrijdagmiddag al veel
mensen kijken bij de opbouw.3 Ook is het berekende bezoekersaantal op zondag wat lager dan de
schatting van de organisatie. Hierin speelt mee dat het op zondagmiddag in het centrale
evenementengebied weliswaar drukker was dan op zaterdag, maar dat er op zaterdag ook een
avondprogramma was.
In het vervolg van dit rapport worden de bezoekersaantallen uit tabel 2.1 aangehouden. Uit de
telefonische enquête blijkt dat 24% van de bezoekers Dordt in Stoom op meerdere dagen heeft
bezocht. Het aantal unieke bezoekers komt daarmee op 190.000.
Tabel 2.1
dag

Geschatte aantallen bezoekers per dag

vrijdag
zaterdag

aantal / %
25.000
110.000

zondag

115.000

totaal aantal bezoekers

250.000

bezoek meerdere dagen

24%
60.000

totaal aantal unieke bezoekers
Bron: Stadspanelenquête juni 2004 en publieksonderzoek

1

2

3

190.000

SGB (2004), Bezoek aan de evenementen Dordt in Stoom en Toeterade op de Kade 2004, interne notitie aan het
Evenementenbureau
Gelet op de onnauwkeurigheidsmarges die aan steekproefonderzoek kleven moet feitelijk gesproken worden van 230 à
270.000 bezoekers
Het aantal bezoekers op vrijdag betreft dus niet alleen bezoekers van de Vlootschouw, maar ook kijkers op de
vrijdagmiddag
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Van de respondenten heeft 14% gebruik gemaakt van het “Stoomrondje Dordt”, waarmee men
naar de verschillende locaties kon reizen. Dit aandeel is hoger dan verwacht (komt neer op ruim
30.000 Stoomrondjes), gezien de tegenvallende verkoop van de Stoomrondjes (7.500). Ook is
het percentage hoger dan bij het onderzoek uit 1996; toen had 8% van de respondenten gebruik
gemaakt van het Stoomrondje. Dit zou erop kunnen wijzen dat er relatief veel echte liefhebbers
waren onder de respondenten. Uit de kaartverkoop van de waterbus blijkt dat ook het percentage
respondenten in de enquête dat de waterbus heeft gebruikt hoger is dan het werkelijke
percentage waterbusgebruikers. Dit betekent dat waterbusgebruikers oververtegenwoordigd zijn
in de steekproef.4 Na analyse van de gegevens blijkt dat de oververtegenwoordiging van
bezoekers met een Stoomrondje en van waterbusgebruikers niet heeft gezorgd voor vertekening
van de overige onderzoeksresultaten.
Het aantal bezoekers aan Dordt in Stoom is de afgelopen jaren toegenomen, van 180.000 in
1996 tot 250.000 in 2004 (zie figuur 2.1). De organisatie denkt dat het succes van dit jaar
samenhangt met het zonnige weer en het grotere oppervlak van het activiteitenterrein.
Figuur 2.1

Bezoekersaantallen Dordt in Stoom

300000
250000
200000
150000
100000
1996

1998

2000

2002

2004

Bron: schattingen van de organisatie en het SGB

Aantallen bezoekers bij verschillende onderdelen
Onderdelen die veel bezoekers trokken zijn de stoomattracties in de havens en langs de kades
(100%) en de grote stoommachines op de stadswerf (50%, zie tabel 2.2)5. Drie op de tien
bezoekers bezochten de winkels in de binnenstad en de modelbouwshow aan de Baanhoekweg.
De vlootschouw en de voorstelling Stoom en Licht op respectievelijk vrijdag- en zaterdagavond
werden beiden door één op de tien bezoekers bezocht.
Enkele onderdelen werden vaker bezocht door Dordtenaren dan door bezoekers van buiten
Dordrecht, namelijk een rondvaart met een stoomboot en een rit met de stoomtrein. Ook werd er
door de Dordtenaren vaker gewinkeld in de binnenstad.

4

5

De oververtegenwoordiging in de enquête van bezoekers die gebruik hebben gemaakt van het stoomrondje, van
bezoekers die een optreden van de Marinierskapel hebben bezocht en van bezoekers die met de waterbus zijn
gekomen is naar alle waarschijnlijkheid terug te voeren op het feit dat de passantenenquêtes voornamelijk in het
centrale evenementengebied aan de Merwekade zijn afgenomen. De indruk bestaat dat veel bezoekers die niet zozeer
als de echte stoomliefhebbers zijn te kenschetsen dit centrale deel vanwege de enorme drukte links hebben laten
liggen. Mede daardoor heeft ook een oververtegenwoordiging van bezoekers die met de waterbus naar de Dordtse
Binnenstad zijn gekomen kunnen ontstaan.
Het bezoek aan de grote attracties op de stadsweven is onrealistisch hoog. Kennelijk was het begrip “grote
stoommachines op de stadswerf” voor velen niet duidelijk; velen verstonden daar kennelijk hetzelfde onder als "de
stoomattracties" in de havens en langs de kades. Daarnaast heeft de oververtegenwoordiging van gebruikers van
het Stoomrondje in de steekproef een kleine rol gespeeld in de overschatting van het bezoek aan de Stadswerven.
Gebruikers van het Stoomrondje hebben namelijk wat vaker de stadswerven bezocht dan bezoekers zonder
Stoomrondje (58% tegenover 43%).
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Tabel 2.2
onderdeel

Bezoekers per onderdeel (in procenten)

stoomattracties in de havens en langs de kades

totaal
(n=258)

Dordrecht
(n=107)

buiten Dordrecht
(n=151)
100

100

99

grote stoommachines op de stadswerf

50

42

56

gewinkeld in de binnenstad

31

35

28

modelbouwshow aan de Baanhoekweg

29

30

29

optreden van de Marinierskapel

20

21

19

rit met de stoomtrein

20

26

15

Stoomrondje

16

17

15

rondvaart met een stoomboot

16

23

11

rit met een veteraanbus of dubbeldeksbus

14

16

12

vlootschouw

12

13

11

voorstelling Stoom en Licht rond de Wolwevershaven

10

13
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2.2

Herkomst bezoekers

Van de bezoekers kwam 35% uit Dordrecht, 22% uit de regio, 40% uit de rest van Nederland en
4% uit het buitenland (zie tabel 2.3). Op zaterdag en zondag is de verdeling van bezoekers naar
herkomst ongeveer gelijk. De vrijdag(avond) trok wel een ander publiek. Ruim de helft van de
bezoekers kwam uit Dordrecht en eenderde kwam uit de regio. Opvallend is dat toch nog 15%
van de bezoekers van buiten de regio kwam.
Tabel 2.3 Herkomst bezoekers (in procenten respondenten en op basis hiervan geschatte aantallen bezoekers)
herkomst
vrijdag*
zaterdag
zondag
totaal
zat. + zon.
Dordrecht binnenstad

abs
%

7.000
28

9.000
8

8.000
7

17.000
8

Dordrecht elders

abs
%

6.000
24

30.000
27

30.000
26

60.000
27

Drechtsteden

abs
%

8.000
32

25.000
22

24.000
21

49.000
22

overig Zuid-Holland

abs
%

2.500
10

25.000
22

33.000
29

58.000
26

overig Nederland

abs
%

1.500
6

15.000
14

17.000
15

32.000
14

buitenland

abs
%

onbekend

5.000
6

3.000
3

8.000
4

totaal

abs
25.000
110.000
115.000
225.000
%
100
100
100
100
N.B. percentage bezoekers berekend op basis van de gegevens uit de passantenenquête en de stadspanelenquête
* percentage bezoekers op vrijdag berekend op basis van de gegevens uit de telefonische enquête

Vergeleken met 1996 is vooral het aandeel en aantal bezoekers van buiten de regio sterk
gegroeid (tabel 2.4). Lag het totaal aantal bezoekers van buiten de regio op zaterdag en zondag
samen in 1996 nog op circa 53.000 (29%), in 2004 is dit gestegen tot circa 98.000 (44%).
Tabel 2.4 Aantallen en aandelen bezoekers Dordt in Stoom op zaterdag en zondag naar herkomst, 1996 en 2004
1996
2004
herkomst
aantal
aandeel
aantal
aandeel
Dordrecht

83.000

46

77.000

35

Drechtsteden

44.500

25

49.000

22

buiten regio

48.500

27

90.000

40

buitenland
totaal

4.000

2

8.000

4

180.000

100

225.000

100
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Vervoer
De bezoekers uit Dordrecht kwamen voornamelijk lopend of met de (brom)fiets naar Dordt in
Stoom (zie tabel 2.5). Op zondag kwam een kwart van de Dordtenaren echter met de auto of
motor. De bezoekers van buiten Dordt kwamen vooral met de auto of waterbus naar Dordrecht,
waarbij de bezoekers uit de Drechtsteden vooral de waterbus gebruikten en bezoekers van buiten
de regio de auto en het openbaar vervoer6.
Tabel 2.5 Gebruikte vervoermiddelen (in procenten)
vervoermiddel
totaal

Dordrecht

buiten Dordrecht

zat (n=145)

zon (n=153)

zat (n=62)

zon (n=75)

zat (n=83)

zon (n=78)

auto / motor

25

35

13

25

34

44

waterbus

25

19

0

1

43

36

(brom)fiets

19

23

39

36

4

10

lopend

19

18

35

28

7

9

bus

8

10

15

12

4

8

trein

8

5

3

3

11

8

fastferry

6

5

0

3

10

6

anders

3

3

5

5

1

0

2.3

Herhalingsbezoek

In hoeverre trekt Dordt in Stoom telkens dezelfde mensen en in hoeverre nieuw publiek? De
informatie in tabel 2.6 geeft hierin vanuit verschillende invalshoeken inzicht, waarbij onderscheid
is gemaakt naar bezoekers uit Dordrecht en van daarbuiten.
Voor vier op de tien bezoekers van buiten Dordrecht was dit het eerste bezoek aan Dordt in
Stoom. Voor de meeste Dordtenaren (92%) was dit echter niet de eerste keer dat zij Dordt in
Stoom bezochten. Van bijna alle bezoekers, die Dordt in Stoom al vaker hebben bezocht, was het
laatste bezoek aan Dordt in Stoom in 2000 of 2002. De eerste keer was voor de helft van de
Dordtenaren al in de jaren ’80; voor een kwart van de bezoekers van buiten Dordrecht was dit
ook het geval. Voor één op de vijf bezoekers was 2000 of 2002 het eerste bezoek aan Dordt in
Stoom.
Tabel 2.6

Herhalingsbezoek Dordt in Stoom, naar herkomst (in procenten)
totaal (n=258)
Dordrecht (n=107)

buiten Dordrecht (n=151)

herhalingsbezoek:
eerste keer
vaker bezocht

27
73

8
92

41
59

laatste keer*:
jaren ‘80
jaren ‘90
2000 of 2002

0
5
95

0
1
99

0
9
91

eerste keer*:
jaren ‘80
jaren ‘90
2000 of 2002

38
40
22

51
30
19

23
53
25

10
45
44

34
52
15

aantal keer Dordt in Stoom
bezocht*:
1 tot 2 keer
22
3 tot 6 keer
48
meer dan 6 keer
30
*
percentage bezoekers dat Dordt in Stoom al vaker bezocht heeft

6
In paragraaf 2.1 is aangegeven dat het gebruik van de waterbus door de enquête wordt overschat. In werkelijkheid
liggen de aandelen van de waterbus dus lager.
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Ruim driekwart van de bezoekers, die Dordt in Stoom al eerder hebben bezocht, heeft Dordt in
Stoom al 3 of meer keer bezocht. Bij Dordtenaren is dit vaker het geval (89%) dan bij bezoekers
van buiten Dordt (67%).
Entreeprijs
In de telefonische enquête is aan de respondenten gevraagd of zij ook naar Dordt in Stoom waren
gekomen als zij per volwassene een bijdrage van € 5 hadden moeten betalen voor toegang tot
het evenementengebied. Zes op de tien bezoekers gaven aan dat zij ook dan naar Dordt in Stoom
waren komen. Hierbij is er geen verschil tussen Dordtenaren en bezoekers van buiten Dordt.

2.4

Bezoekersprofiel

Het profiel van de bezoekers van Dordt in Stoom valt af te lezen uit tabel 2.7. De tabel bevat
naast de informatie over bezoekers van Dordt in Stoom ook bezoekersprofielen van andere
evenementen in Dordrecht, het bezoekersprofiel van Dordt in Stoom van 1996 en het ‘profiel’
van de Dordtse bevolking.

Tabel 2.7

Bezoekersprofiel Dordt in Stoom, in vergelijking met andere Dordtse evenementen en 1996 (in procenten)
Dordt in
Stoom 2004
(n = 258)

Dordt in
Stoom 1996
(n = 690)

Dordtse
Zomerkermis
(n=673)

Dordtse
Boekenmarkt
(n=553)

Kerstmarkt
Dordrecht
(n=649)

Dordrecht*

geslacht:
man
vrouw

33
68

55
45

29***
71

45
54

35
65

49
51

leeftijd:
15 - 29 jaar
30 - 39 jaar
40 - 49 jaar
50 - 64 jaar
65 jaar e.o.

10
24
20
32
14

16
20
26
25
12

36
36
15
9
3

10
11
25
44
10

20**
19
22
28
10

23
21
18
21
17

opleidingsniveau:
max. mavo
havo/vwo/mbo
hbo/wo

42
37
21

47
36
17

43
39
18

22
38
40

42
39
19

40
39
21

100
0,4

98
2

90
10

97
1

98
2

85
15

10
52
22
9

8
42
37
13

4
28
46
21

24
54
18
4

10
51
29
10

-

3,0

-

3,5

2,2

2,8

-

35

29

66

12

27

-

etniciteit:
autochtoon
allochtoon
gekomen met:
1 persoon
2 personen
3 of 4 personen
5 of meer
gemiddeld aantal
personen
met kinderen
< 13 jaar

*
Als referentie; geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en etniciteit in procenten van bevolking 15-64 jaar.
** Waarschijnlijk was dit aantal groter, omdat relatief veel “jongeren” weigerden om op straat geïnterviewd te worden.
*** Bij relatief veel (echt)paren liet de man het beantwoorden van de enquête over aan de vrouw.
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Opvallend is dat eenderde van de bezoekers van Dordt in Stoom man is, terwijl dit in 1996 ruim
de helft was. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat van de ondervraagde gezelschappen de
man vaak het woord overliet aan de vrouw. Een tweede verklaring zou kunnen zijn dat het
evenement sinds 1996 aantrekkelijker is geworden voor vrouwen en kinderen. Ook het
percentage bezoekers met kinderen is namelijk wat groter ten opzichte van 1996.
De leeftijd van de bezoekers ligt wat hoger dan in 1996. Van de bezoekers in 2004 was 46% 50
jaar of ouder, tegenover 37% in 1996. Qua opleidingsniveau vormen de bezoekers een goede
afspiegeling van de Dordtse bevolking. Het aandeel allochtonen bij Dordt in Stoom was erg klein.
Het bezoekersprofiel komt op veel punten overeen met het bezoekersprofiel van de Kerstmarkt.
Beide evenementen zijn gericht op een breed publiek.
Buitenlandse bezoekers
Aan tien buitenlandse bezoekers is tijdens de passantenenquête een aantal korte vragen gesteld.
De buitenlandse bezoekers kwamen uit België, Duitsland en Engeland. De meesten van de
ondervraagde buitenlandse bezoekers waren 50 jaar of ouder.
Aan vier van de buitenlandse bezoekers is gevraagd wat de aanleiding van hun bezoek aan
Dordrecht is. Drie van hen zijn speciaal voor Dordt in Stoom naar Dordrecht gekomen; één was
op vakantie en één kwam behalve voor Dordt in Stoom ook voor familie of vrienden. Het aantal
personen waarmee de buitenlandse bezoekers naar Dordt in Stoom kwamen ligt tussen de 2 en
5; geen van de bezoekers had kinderen onder de 13 jaar in het gezelschap.
Drie van de vier buitenlandse bezoekers bleven 1 of 2 dagen in Dordrecht en in Nederland. Één
bezoeker verbleef een week in Nederland, waarvan anderhalve dag in Dordrecht. Geen van deze
vier bezoekers heeft overnacht in een hotel in Dordrecht, Papendrecht of Zwijndrecht.
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3.

WAARDERING VOOR HET EVENEMENT

In dit hoofdstuk staan we stil bij de waardering voor (bepaalde aspecten van) het evenement. In
paragraaf 3.1 komt de waardering van Dordt in Stoom in het algemeen en op bepaalde
geselecteerde onderdelen van het festival aan de orde. In paragraaf 3.2 wordt dit in het
perspectief van andere evenementen en de evaluatie uit 1996 geplaatst.

3.1

Waardering Dordt in Stoom

De bezoekers van Dordt in Stoom hebben hun waardering voor de onderdelen van Dordt in
Stoom en hun totaaloordeel uitgedrukt in de vorm van rapportcijfers. In tabel 3.1 wordt een
overzicht gegeven van de gemiddelde rapportcijfers.
De bezoekers waardeerden het evenement gemiddeld met een 8,2. Geen van de respondenten
gaf een onvoldoende. Vooral de sfeer tijdens het evenement en de stoomattracties in de havens
en langs de kades werden goed beoordeeld. De vlootschouw en de voorstelling Stoom en Licht
kregen de laagste waardering, maar deze onderdelen zijn met een 7,8 toch ook goed
gewaardeerd.
Tabel 3.1 Waardering Dordt in Stoom
onderdeel

gemiddeld rapportcijfer

% onvoldoende

vlootschouw
stoomattracties in de havens en langs de kades
Stoom en Licht
kruimeltjeskade aan de Wolwevershaven
shantykoren
sfeer tijdens het evenement

7,8
8,1
7,8
7,9
7,9
8,3

3
0
5
0
2
0

totaalcijfer

8,2

0

3.2

Vergelijking met andere evenementen en 1996

De waardering van Dordt in Stoom 2004 is vergelijkbaar met 1996; ook toen werd het
evenement beoordeeld met een 8,2 (zie tabel 3.2). De vlootschouw wordt iets minder goed
gewaardeerd dan in 1996 het geval was, terwijl de sfeer in de binnenstad dit jaar juist iets
positiever wordt beoordeeld.
Tabel 3.2 Waardering Dordt in Stoom 1996 en 2004 (in gemiddelde rapportcijfers)
onderdeel
1996

2004

vlootschouw
stoomattracties in de havens en langs de kades
sfeer tijdens het evenement

8,2
8,2
8,1

7,8
8,1
8,3

totaalcijfer

8,2

8,2

In tabel 3.3 wordt de waardering voor Dordt in Stoom vergeleken met de waardering voor de
Boekenmarkt, Kerstmarkt en de Zomerkermis. Dordt in Stoom wordt van deze vier evenementen
het hoogst gewaardeerd, ook al zit de Boekenmarkt er niet ver vandaan. Ook de sfeer tijdens het
evenement wordt bij Dordt in Stoom het hoogst gewaardeerd.
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Tabel 3.3
evenement

Waardering Dordt in Stoom t.o.v. andere evenementen
rapportcijfer
% onvoldoende
totaaloordeel

rapportcijfer
sfeer

% onvoldoende

0%
0%
1%
6%

8,3
8,1
7,6
7,2

0%
2%
1%
11%

Dordt in Stoom 2004
Boekenmarkt 2002
Kerstmarkt 2001
Zomerkermis 2003
Bron: diverse evenementenonderzoeken SGB

8,2
8,1
7,6
7,1

Aanvullend kan over de waardering van Dordt in Stoom in vergelijking tot andere evenementen
informatie worden geput uit het onderzoek ‘Opinies over en waardering voor evenementen in
Dordrecht’ (SGB, maart 2003) waarin van zeventien evenementen de bekendheid en de
waardering zijn onderzocht. In dit onderzoek is aan inwoners van Dordrecht gevraagd welke
evenementen zij bezocht hebben en hoe zij de bezochte evenementen waarderen. Dordt in Stoom
wordt in dat onderzoek zeer goed gewaardeerd vergeleken met andere evenementen. Met een
gemiddelde waardering van 4,2 (op een schaal van 1 tot 5) behaalde Dordt in Stoom de hoogste
score van alle evenementen, samen met het Sinterklaashuis en de overzichtstentoonstelling van
Jacob Gerritszoon Cuyp. Opgemerkt dient te worden dat dit oordeel niet gebaseerd is op Dordt in
Stoom van dit jaar (2004), maar van 2002. Bovendien gaat het om een beoordeling van alleen
Dordtenaren. De Kerstmarkt, die een vergelijkbaar publiek trekt als Dordt in Stoom, werd in dit
onderzoek gewaardeerd met een 3,8.
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4.

TOERISTISCHE BETEKENIS VAN HET EVENEMENT

In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij de toeristische betekenis van Dordt in Stoom voor
Dordrecht en (de mening over) het imago van de stad. Het gaat hierbij voornamelijk om
informatie van bezoekers van buiten Dordrecht. Gekeken wordt welk deel van de bezoekers van
buiten Dordrecht kan worden aangemerkt als toeristische bezoeker, welke activiteiten zijn
ondernomen in combinatie met het bezoek aan Dordt in Stoom, hoeveel eerste bezoek aan
Dordrecht het evenement genereert en hoe men de kennismaking met Dordrecht beleeft en
waardeert.

4.1

Toeristisch bezoek aan het evenement

Dordt in Stoom heeft in totaal naar schatting ongeveer 250.000 bezoekers getrokken. Rekening
houdend met combinatiebezoek op de verschillende dagen van het evenement gaat het daarbij
om ongeveer 190.000 verschillende personen.
Op basis van de cijfers uit de passantenenquête is te becijferen dat 35% van hen afkomstig is uit
Dordrecht, 22% uit de Drechtsteden, 26% uit overig Zuid-Holland, 14% uit overig Nederland en
4% uit het buitenland. Als toeristische bezoeker wordt gebruikelijk iedere bezoeker van buiten de
stad aangemerkt. Dit aantal bedraagt derhalve naar schatting 124.000 personen, waarvan circa
42.000 uit de Drechtsteden, circa 49.000 uit overig Zuid-Holland, circa 26.000 uit overig
Nederland en circa 7.000 uit het buitenland. De volgende twee paragrafen gaan over deze
toeristische bezoekers.

4.2 Ondernomen activiteiten in combinatie met bezoek aan Dordt in Stoom
Bezochte activiteiten
De aard en de locatie van Dordt in Stoom is niet dusdanig dat is te verwachten dat veel
bezoekers hun bezoek combineren met andere activiteiten in Dordrecht. Toch blijkt nog ruim
eenderde van de respondenten van buiten Dordrecht het bezoek aan Dordt in Stoom
gecombineerd te hebben met andere activiteiten in Dordrecht. Winkelen en in mindere mate het
bezoeken van vrienden en familie en uit eten gaan zijn activiteiten die gecombineerd zijn met het
bezoeken van Dordt in Stoom (zie figuur 4.1).
Figuur 4.1 Ondernomen activiteiten in Dordrecht gecombineerd met Dordt in Stoom (in procenten van bezoekers van
buiten Dordrecht, n=151)

winkelen in de binnenstad

28%

bezoek aan vrienden, familie, kennissen

11%

uit eten

8%

binnenstad bekijken, stadswandeling maken

6%

bezoek aan Grote Kerk

2%

bezoek aan het Hof / Augustijnenkerk

2%

bezoek aan een museum of galerie

1%

uitgaan, naar cafe / discotheek

1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%
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Verblijfsduur in Dordrecht
Bij tweederde van de bezoekers van buiten Dordrecht duurde het bezoek aan Dordrecht een halve
tot een hele dag (zie figuur 4.2). Korte bezoeken van 1 à 2 uur kwamen bijna niet voor (5%).
Bezoekers van buiten de regio verbleven gemiddeld duidelijk langer in de stad dan bezoekers uit
de Drechtsteden. Van de bezoekers uit de Drechtsteden verbleven vier op de tien een halve tot
een hele dag in Dordrecht; bij bezoekers van buiten de regio is dit aandeel twee keer zo groot.
Bezoekers uit de rest van Nederland verbleven op zondag langer in Dordrecht dan op zaterdag.
Figuur 4.2 Verblijfsduur in Dordrecht van bezoekers van buiten Dordrecht (in procenten)
100

75

43

40
84

78

78

11

1 à 2 uur

47

13

zaterdag zondag
Drechtsteden

4.3

halve tot hele dag
(meer dan 4 uur)
halve dag (3 à 4
uur)

25

0

68

94

50
46

65

16

22

zaterdag zondag
overig Zuid-Holland

30

28

5

5

22
6
zaterdag zondag
overig Nederland

zaterdag zondag
totaal buiten Dordrecht

Kennismaking met Dordrecht en herhalingsbezoek

Herhalingsbezoek
Voor één op de tien bezoekers van buiten de regio was dit het eerste bezoek aan Dordrecht (zie
tabel 4.1). Al met al heeft Dordt in Stoom in 2004 circa 9.000 bezoekers van buiten de regio tot
een eerste bezoek aan Dordrecht verleid. Zes op de tien bezoekers van buiten de regio waren
korter dan 2 jaar geleden al eens in Dordrecht. Alle bezoekers uit de Drechtsteden kennen
Dordrecht al van eerdere bezoek(en); in alle gevallen korter dan 2 jaar geleden.
Bij de bezoekers die al eerder in Dordrecht waren is de afstand bepalend voor de frequentie
waarmee zij Dordrecht bezoeken. Tweederde van de bezoekers uit de Drechtsteden komt meer
dan eens per maand in Dordrecht; bij bezoekers van buiten de regio is dit één op de tien. Ook het
verwachte herhalingsbezoek is in zekere mate afhankelijk van de afstand. Alle bezoekers uit de
Drechtsteden verwachten Dordrecht binnen 1 à 2 jaar nog eens te bezoeken. Vanuit overig ZuidHolland en de rest van Nederland is dat echter ook nog altijd (ruim) driekwart. Van degenen die
Dordrecht voor het eerst bezochten is dat 90%. Naar verwachting zullen bijna 110.000
bezoekers Dordrecht nogmaals bezoeken binnen 1 à 2 jaar. Bij circa 8.000 hiervan gaat het om
bezoekers die Dordrecht voor het eerst bezochten.
Voor eenderde van de bezoekers van buiten de regio was een eerder bezoek aan Dordt in Stoom
de eerste kennismaking met Dordrecht; voor bezoekers uit de Drechtsteden was dit bijna nooit
het geval. Voor een deel (ongeveer eenderde) van de bezoekers waarvoor een eerdere versie van
Dordt in Stoom de eerste kennismaking met Dordrecht was, heeft dit bezoek geleid tot
herhalingsbezoeken aan Dordrecht. Herhalingsbezoek als gevolg van een eerste kennismaking
met Dordrecht treedt dus ook daadwerkelijk op. Voor de afzonderlijke gebieden kunnen als
gevolg van het beperkte aantal waarnemingen op dit punt geen afzonderlijke uitspraken worden
gedaan.
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Tabel 4.1

Herhalingsbezoek aan Dordrecht (in procenten)
Drechtsteden

bezoekverleden Dordrecht:
eerste bezoek
laatste bezoek langer dan 2 jaar geleden
laatste bezoek korter dan 2 jaar geleden
frequentie bezoek Dordrecht*:
minder dan 1 keer per jaar
1 of 2 keer per jaar
3 tot 6 keer per jaar
7 tot 12 keer per jaar
meer dan 12 keer per jaar
herhalingsbezoek binnen 1 à 2 jaar:
ja
misschien
weet nog niet
nee

(n=59)

overig ZuidHolland
(n=56)

overig
Nederland
(n=36)

totaal buiten
Dordrecht
(n=151)

100

7
22
71

17
33
50

7
7
86

0
2
9
26
64

31
16
35
10
8

43
21
11
14
11

20
11
19
18
32

100
-

80
6
6
9

75
17
3
6

87
6
3
5

2

25

43
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eerder bezoek aan Dordt in Stoom was
eerste kennismaking met Dordrecht*

is na dit eerste bezoek Dordrecht vaker
gaan bezoeken**
31
*
percentage bezoekers dat Dordrecht al vaker bezocht heeft
** percentage bezoekers waarvoor een eerdere versie van Dordt in Stoom de eerste kennismaking met Dordrecht was;
voor de afzonderlijke gebieden kunnen als gevolg van het beperkte aantal waarnemingen geen afzonderlijke
uitspraken worden gedaan

Bekendheid en imago Dordrecht
Een grote meerderheid (86%) van de ondervraagden is speciaal voor Dordt in Stoom naar
Dordrecht gekomen (zie tabel 4.2). Bijna alle bezoekers uit de Drechtsteden kenden Dordrecht al
goed. Van de bezoekers uit de rest van Zuid-Holland kende 72% Dordrecht al goed. Bij bezoekers
uit de rest van Nederland is dit aandeel 42%. Één op de tien bezoekers van buiten de regio kende
Dordrecht nog helemaal niet.
Driekwart van de bezoekers die Dordrecht al eerder bezocht hebben is van mening dat Dordrecht
de afgelopen jaren aantrekkelijker is geworden. Hierbij zijn inwoners van de regio het meest
positief (88%) en bezoekers uit overig Zuid-Holland het minst positief (60%). Regiobewoners
komen vaak in Dordrecht om andere redenen dan bezoekers van buiten de regio; het is hen
waarschijnlijk daarom eerder opgevallen dat Dordrecht aantrekkelijker is geworden.
Tabel 4.2

*

Bekendheid en imago Dordrecht (in procenten)
Drechtsteden

overig Nederland
(n=36)

totaal buiten
Dordrecht
(n=151)

(n=59)

overig ZuidHolland
(n=56)

speciaal voor Dordt in Stoom naar
Dordrecht gekomen

85

80

99

86

bekendheid Dordrecht:
helemaal niet
een beetje
redelijk goed
heel goed

2
27
71

9
29
35
27

19
39
31
11

8
21
31
41

Dordrecht aantrekkelijker geworden*:
ja
nee

88
13

60
40

71
29

76
24

percentage bezoekers die Dordrecht al vaker bezocht hebben
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5.

ECONOMISCHE BETEKENIS VOOR DE STAD

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de economische betekenis van het evenement voor de lokale
economie. Eerst wordt in paragraaf 5.1 kort uiteengezet hoe we die economische betekenis
meten en wordt uitgelegd wat we wel en wat we niet meetellen. Dit mede tegen de achtergrond
van vergelijkbaarheid met andere evenementen. In paragraaf 5.2 worden vervolgens de uitgelokte
bestedingen van bezoekers aan het evenement geschat en worden deze vergeleken met de
schattingen voor een aantal andere evenementen. In paragraaf 5.3 wordt dit beeld verder
aangevuld met bestedingen van de organisatie bij het lokale bedrijfsleven.

5.1

Hoe meten we de economische betekenis van een evenement voor de
lokale economie?

Bij het bepalen van de economische betekenis van een evenement voor de lokale economie wordt
gebruikelijk van een aantal uitgangspunten uitgegaan:
1. Het moet gaan om zogenaamde uitgelokte bestedingen, gedefinieerd als bestedingen van
bezoekers die speciaal voor het evenement naar Dordrecht zijn gekomen.
2. Voor bezoekers uit Dordrecht worden winkelbestedingen niet meegerekend; er wordt vanuit
gegaan dat die anders op een andere dag toch wel in Dordrecht zouden zijn gedaan.
3. Er wordt alleen gekeken naar directe bestedingen, indirecte bestedingseffecten als gevolg van
verworven inkomens worden buiten beschouwing gelaten.
Bovengenoemde uitgangspunten komen in feite neer op een pragmatische, enigszins beperkte
definitie van economische betekenis. Het gaat heel duidelijk om een korte termijn effect. Op
langere termijn kan de waarde van evenementen voor de lokale economie als gevolg van de
vergroting van de aantrekkelijkheid en het imago van de stad voor wonen en voor
bedrijfsvestiging wel eens veel belangrijker zijn. Dit effect is echter niet te kwantificeren.
Gelet op het bovenstaande bestaat de kwantificering van de uitgelokte bestedingen van
bezoekers aan een evenement uit verschillende componenten:
1. Het aandeel bezoekers dat speciaal voor het evenement naar Dordrecht is gekomen, verdeeld
over bezoekers uit Dordrecht en bezoekers van buiten Dordrecht;
2. Het aandeel bezoekers dat geld heeft uitgegeven aan een relevante bestedingscategorie;
3. Het gemiddelde bedrag dat aan de diverse relevante bestedingscategorieën per persoon is
besteed;
4. Het totale aantal unieke bezoekers uit Dordrecht en van buiten Dordrecht.
Een relevante bestedingscategorie is in het geval van Dordt in Stoom “iets eten en/of drinken”.
Voor bezoekers van buiten Dordrecht komen daar eventuele winkelbestedingen bij.
Een enigszins betrouwbare schatting van het bestedingseffect vereist een enigszins betrouwbare
schatting van het aantal bezoekers, verdeeld over bezoekers uit Dordrecht en van buiten
Dordrecht. Voor een totaalbeeld zal dus goed gekeken moeten worden welke enquêtegegevens
als representatief kunnen worden beschouwd. Dat geldt niet alleen voor de herkomst van de
bezoekers, maar ook voor de bestedingsgegevens.

5.2

Directe uitgelokte bestedingen van bezoekers aan het evenement

In tabel 5.1 is met behulp van een aantal gegevens uit de telefonische enquête het bedrag aan
direct uitgelokte bestedingen berekend. Dit heeft enige toelichting nodig. Uitgegaan is van het
totaal aantal unieke bezoekers. Er is rekening gehouden met het aandeel bezoekers uit Dordrecht
en van buiten Dordrecht. Tevens is gekeken naar het aandeel bezoekers dat speciaal voor Dordt
in Stoom naar Dordrecht is gekomen en het aandeel bezoekers dat geld heeft uitgegeven.
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Tabel 5.1

Kerngegevens economische betekenis Dordt in Stoom

totaal aantal unieke bezoekers Dordt in Stoom
% bezoekers uit Dordrecht
aantal unieke bezoekers uit Dordrecht:

190.000
35%
66.000

gemiddeld besteed bedrag per persoon* uit Dordrecht aan eten en/of drinken

€ 11

% geld uitgegeven aan eten en/of drinken

88%

gemiddeld besteed bedrag per bezoeker** uit Dordrecht aan eten en/of drinken
totaal bedrag uitgelokte bestedingen Dordtse bezoekers
% bezoekers van buiten Dordrecht
aantal unieke bezoekers van buiten Dordrecht:

€ 10
€ 660.000
65%
124.000

gemiddeld besteed bedrag per persoon* aan eten en/of drinken

€ 12

% speciaal voor naar Dordrecht gekomen

86%

% geld uitgegeven aan eten en/of drinken

91%

gemiddeld besteed bedrag per bezoeker** van buiten Dordrecht aan eten en/of drinken
totaal bedrag uitgelokte bestedingen eten en/of drinken van bezoekers van buiten Dordrecht

€9
€ 1.116.000

gemiddeld besteed bedrag per persoon* aan winkelen

€ 14

% speciaal voor naar Dordrecht gekomen

86%

% geld uitgegeven aan winkelen

19%

gemiddeld besteed bedrag per bezoeker** van buiten Dordrecht aan winkelen

€ 11

totaal bedrag uitgelokte bestedingen aan winkelen van bezoekers van buiten Dordrecht

€ 1.364.000

totaal bedrag uitgelokte bestedingen van bezoekers van buiten Dordrecht

€ 2.480.000

totaal bedrag uitgelokte bestedingen alle bezoekers

€ 3.140.000

gemiddeld bedrag uitgelokte bestedingen per unieke bezoeker
€ 16
*
bedrag per persoon die geld heeft uitgegeven in deze bestedingscategorie
** bedrag per bezoeker: ook bezoekers die geen geld hebben uitgegeven worden meegerekend; het bedrag per bezoeker
ligt daarom lager dan het bedrag per persoon

Uit tabel 5.1 blijkt dat het totaalbedrag aan uitgelokte bestedingen ruim 3 miljoen euro is, wat
neerkomt op € 16 per bezoeker. Omdat bij bezoekers uit Dordrecht de winkelbestedingen niet zijn
meegerekend, is het bedrag aan uitgelokte bestedingen van Dordtenaren lager dan het bedrag
van bezoekers van buiten Dordrecht. De uitgelokte bestedingen van bezoekers van buiten
Dordrecht liggen bovendien nog wat hoger omdat bestedingen aan overnachtingen in Dordrecht
niet zijn meegerekend7. Ten slotte wordt opgemerkt dat het hier een beperkte definitie van
economische betekenis betreft. De werkelijke economische betekenis (op de langere termijn) zal
waarschijnlijk een veelvoud van dit bedrag zijn.
Vergelijking met 1996
Als we de uitgelokte bestedingen van Dordt in Stoom van dit jaar vergelijken met die van 1996,
zien we dat in 1996 omgerekend ongeveer 1,5 miljoen euro kon worden aangemerkt als
uitgelokte bestedingen. Een eerste belangrijke oorzaak van dit verschil is dat in 1996 het
bezoekersaantal lager was. In 1996 is gerekend met 162.500 unieke bezoekers8. Het bedrag aan
uitgelokte bestedingen per persoon was in 1996 dus ongeveer € 9. Dit is nog steeds ruim minder
dat de € 16 die bezoekers dit jaar gemiddeld uitgaven.

7

8

Van de (Nederlandse) bezoekers van buiten Dordrecht heeft 1% tijdens zijn bezoek aan Dordrecht overnacht in een
hotel of pension. Aan de meeste bezoekers uit het buitenland is niet gevraagd of zij in Dordrecht hebben overnacht,
maar het is te verwachten dat een deel van deze bezoekers hier wel geld aan heeft uitgegeven.
Gebaseerd op – waarschijnlijk te hoge – schattingen van de organisatie.
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Dit verschil kan deels verklaard worden door de inflatie, een hogere koopkracht van de
bezoekers, de invoering van de euro en de daarmee gepaard gaande prijsstijgingen. Het verschil
dat dan nog overblijft, zou kunnen worden toegeschreven aan bijvoorbeeld een ruimer aanbod op
de evenementenlocatie.
Vergelijking met andere evenementen
Een vergelijking met andere evenementen is moeilijk te maken, omdat de aard en de duur van de
evenementen nogal verschilt. Ook zijn niet bij alle evenementen dezelfde bestedingscategorieën
meegerekend. Soms zijn ook bestedingen aan overnachtingen en uitgaven aan het evenement
zelf meegerekend. Het Belcanto Festival bijvoorbeeld lokte ongeveer € 9 per bezoeker uit, maar
dit was inclusief bestedingen aan overnachtingen, die bij Dordt in Stoom niet zijn meegerekend.
In tabel 5.2 zijn enkele gegevens over uitgelokte bestedingen bij diverse evenementen op een
rijtje gezet. Hieruit blijkt dat met name de bestedingen aan eten en drinken bij Dordt in Stoom
ruim hoger liggen dan bij andere evenementen, zoals de Boekenmarkt en de Kerstmarkt. Dit kan –
in ieder geval deels – verklaard worden door het ruime aanbod op de evenementenlocatie. De
uitgaven aan winkelen zijn bij Dordt in Stoom gemiddeld te noemen.
Ook vergeleken met het gemiddelde voor dagtoerisme naar evenementen lijken de uitgelokte
bestedingen per bezoeker bij Dordt in Stoom bovengemiddeld.
Tabel 5.2 Uitgelokte bestedingen bij diverse evenementen
Uitgelokt bedrag aan
Uitgelokt bedrag aan
Evenement
Uitgelokt bedrag aan
winkelen per
eten en drinken per
eten en drinken per
bezoeker van buiten
bezoeker van buiten
bezoeker uit
Dordrecht
Dordrecht
Dordrecht
Dordt in Stoom 2004
€ 10
€9
€ 11
Zomerkermis 2003
€2
€1
€2
Boekenmarkt 2002
€2
€5
€ 16*
Kerstmarkt 2001
€2
€4
€ 19
Belcanto Festival 2003
€4
€8
€3
Gemiddelde voor
dagtoerisme evenementen
*
betreft uitgaven aan aankopen op de Boekenmarkt
**
inclusief uitgaven aan aankopen op de Boekenmarkt van bezoekers uit Dordrecht
***
inclusief uitgaven aan attracties van alle bezoekers
****
inclusief uitgaven aan overnachtingen
Bronnen: specifieke evenementen: diverse publieksonderzoeken SGB;
gemiddelde voor dagtoerisme naar evenementen: ZKA, Toer Teller 2002 Zuid-Holland

5.3

Totaal uitgelokt
bedrag per
bezoeker
€ 16
€ 24***
€ 14**
€ 10
€ 9****
€ 13,30

Bestedingen van de evenementorganisatie in de Dordtse economie

Naast de uitgelokte bestedingen door bezoekers aan Dordt in Stoom zijn voor evenementen in het
algemeen, maar zeker voor een evenement als Dordt in Stoom, ook de directe bestedingen door
de organisatie in de Dordtse economie een belangrijke component van de economische betekenis
van het evenement. Subsidie, sponsoropbrengst e.d. vloeien in feite voor een goed deel direct
weer terug naar de Dordtse economie. De mate waarin dit bij Dordt in Stoom het geval is, is af te
lezen uit tabel 5.3. Hierbij wordt opgemerkt dat het lastig te bepalen is welke posten uit de
begroting direct terugvloeien in de Dordtse economie. In de tabel is een voorzichtige schatting
gemaakt. De werkelijke bestedingen van de organisatie in de Dordtse economie zullen
waarschijnlijk nog hoger liggen.
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Tabel 5.3
Directe bestedingen van de organisatie van Dordt in Stoom bij het Dordts bedrijfsleven
bestedingspost
overnachtingen
maaltijden / catering / consumptiebonnen
productiekosten (podia, stoelen, marktkramen,
rekwisieten, bloemen etc.)
promotie / publiciteitskosten / drukwerk
beveiliging
totaal

€
6.000
12.000
65.000
33.000
4.000
120.000

Van de totale begroting van bijna € 350.000 van Dordt in Stoom blijkt tenminste eenderde direct
terug te vloeien in de Dordtse economie.

Bijlagen
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1.

VRAGENLIJST PASSANTENENQUETE “DORDT IN STOOM” mei 2004

zaterdag 15 mei

resp.nr.

zondag 16 mei

Introductie: Mag ik u enkele vragen stellen over de “Dordt in Stoom”? De organisatoren willen
graag weten wie “Dordt in Stoom” bezoeken, waar ze vandaan komen en wat ze er van vinden.
Eventuele toelichting als men daarom vraagt: De stad investeert veel energie en geld in allerlei
evenementen. Daarom doen we regelmatig onderzoek bij grote evenementen. De door u
verstrekte gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt door het
onderzoeksbureau, het SGB.
1. In welke plaats woont u?
Dordrecht Æ

binnenstad

1

ja

2

nee

3 Andere plaats in de Drechtstedenregio
(Papendrecht, Sliedrecht, Alblasserdam, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Heerjansdam of
’s-Gravendeel)
in de provincie:

4 Elders:

----> probeer verkorte lijst af te nemen

9 Buitenland, nl.
2. Wat is uw leeftijd?
15-29
30-39
40-49
50-64
65 e.o.

3. Een deel van de mensen die “Dordt in Stoom” bezoekt, willen wij de komende week nog
graag enkele vragen stellen, zoals: wat u van “Dordt in Stoom” vindt, welke onderdelen u
hebt bezocht, wat u ongeveer hebt uitgegeven en nog een paar vragen. Mogen wij u de
komende week ’s avonds na zes uur nog een keer bellen om enkele vragen te stellen? U doet
de organisatoren daar een groot plezier mee.
nee ---> jammer, dank u wel voor de medewerking.
ja
Mag ik uw naam en telefoonnummer noteren?
Naam:
Tel: 0

-

Hartelijk dank voor uw medewerking en veel plezier bij “Dordt in Stoom”.
Noteren: geslacht respondent:

Man/

Vrouw

24
2.

VRAGENLIJST BUITENLANDSE BEZOEKERS VAN “DORDT IN STOOM” mei 2004
resp.nr.
zaterdag 15 mei

Tijdstip:

zondag 16 mei
Geslacht: man/vrouw

Introduction: We are doing a survey into the number of visitors of “The Steam Festival” and
where they are from. May I ask you a few questions?
Wir untersuchen die Anzahl und Herkunft der Besucher dieses Festival. Darf ich Ihnen dazu enige
Fragen stellen?
1. Which country are you from?
Aus welchem Land kommen Sie?
2. Are you here on holiday, visiting relatives or friends, on business or specially for the Festival?
Machen Sie hier Urlaub, besuchen Sie Verwandte oder Freunde, sind Sie geschäftlich hier
oder sind Sie spezial für das Festival nach Dordrecht gekommen?
came here for the festival, für Festival gekommen
holiday, Urlaub
relatives/friends, Verwandte/Freunde
business, Arbeit
other reasons, andere Gründe:
3a. With how many people did you come to Dordrecht, including yourself?
Mit wieviel Personen sind Sie nach Dordrecht gekommen, einschliesslich Sie selbst?
persons / Personen
3b. How many persons of those are younger than 13 years old?
Wieviel Personen davon sind junger als 13 Jahre alt?
persons / Personen
4a. How many days will you be staying in total in Dordrecht and in the Netherlands?
Wieviel Tage bleiben Sie ingesamt in Dordrecht und in den Niederlanden?
days, Tage in Dordrecht
days in Holland / Tage in den
Niederlanden
Instructie: indien meer dan 1 dag in Dordrecht, vraag 4b ook stellen:
4b. May I ask you if you stay over the night in a hotel in one of the cities here: Dordrecht,
Papendrecht or Zwijndrecht?
Darf ich vragen ob Sie übernachten in einem Hotel in Dordrecht, Papendrecht oder
Zwijndrecht?
yes, ja
no, nein
5. May I ask you how old you are?
Darf ich Ihnen fragen wie alt Sie sind?
years / Jahre
Thank you very much / Vielen Dank.

25
3.

VRAGENLIJST “DORDT IN STOOM”

Woonplaatscode

bezoekers van buiten Dordrecht mei 2004

leeftijdcode

resp.nr.

Introductie: Goedenavond, u spreekt met …… van het SGB in Dordrecht. Bent u naar “Dordt in
Stoom” geweest en is u gevraagd of wij u nog een keer mochten bellen om enkele vragen te
stellen? Zo ja: mag ik die vragen nu aan u stellen of zal ik op een ander moment terugbellen? Zo
nee: mag ik de persoon aan de telefoon die “Dordt in Stoom” heeft bezocht? Vervolgens info
herhalen.
1a. “Dordt in Stoom” bestaat uit verschillende activiteiten op vrijdagavond, zaterdag en zondag.
Op welke dagen hebt u het evenement bezocht? (meerdere antwoorden mogelijk)
Vrijdagavond --->

1b. de vlootschouw bekeken?

ja

nee

Zaterdag
Zondag
1c. Heeft u gebruik gemaakt van de dagpas voor het “Stoomrondje Dordt”?
nee

ja

--->

1d. voor hoeveel personen?

1e. Welke dingen hebt u op zoal gedaan of bezocht tijdens “Dordt in Stoom”? Hebt u …..
(instructie: allemaal oplezen)
ja
nee
de stoomattracties in de havens en langs de kades bekeken?
een rondvaart met een stoomboot gemaakt?
een rit met de stoomtrein gemaakt?
een rit met een veteraanbus of dubbeldeksbus gemaakt?
de modelbouwshow aan de Baanhoekweg bezocht?
het optreden van de Marinierskapel op zaterdagavond bezocht?
op de stadswerf geweest om grote stoommachines te bekijken?
gewinkeld in de binnenstad?
op zaterdagavond de voorstelling “Stoom en Licht”
rond de Wolwevershaven bekeken?
2. Wilt u via een cijfer van 1 tot 10 aangeven wat u vond van de volgende zaken met
betrekking tot “Dordt in Stoom”?
cijfer
niet gezien/
weet niet
a. de vlootschouw op vrijdagavond
b. de stoomattracties in de havens en langs de kades
(stoomboten, stoomwalsen, brandspuiten, locomobielen e.d.)
c. Stoom en Licht op zaterdagavond
d. de Kruimeltjeskade aan de Wolwevershaven
e. de shantykoren
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f. de sfeer tijdens het evenement in de binnenstad
g. een totaalcijfer voor het gehele “Dordt in Stoom”
3. Met hoeveel personen bent u naar “Dordt in Stoom” gekomen, inclusief uzelf?
(instructie: kijk bij vraag 1a wanneer men is geweest)
Vrijdagavond

volwassenen

kinderen onder de 13 jaar

Zaterdag

volwassenen

kinderen onder de 13 jaar

Zondag

volwassenen

kinderen onder de 13 jaar

4. Met welk vervoermiddel bent u naar de binnenstad gekomen? (instructie: kijk bij vraag 1a
wanneer men is geweest)
zaterdag
zondag
met de auto/motor
met de bus
met de (brom)fiets
lopend
met de trein
waterbus/pont
fastferry
anders
5a. Hoe lang bent u ongeveer in Dordrecht geweest? Was dat…
zaterdag

zondag

1 à 2 uur
ongeveer een halve dag (3 à 4 uur)
halve tot een hele dag (meer dan 4 uur)
5b. Was u dit weekend ook naar Dordrecht gekomen als “Dordt in Stoom” er dit weekend niet
was geweest?
ja

nee

5c. Was u ook naar “Dordt in Stoom” gekomen als u per volwassene een entree van € 5 had
moeten betalen voor het evenementsgebied?
ja

nee

6a. Hebt u het bezoek aan “Dordt in Stoom” gecombineerd met andere activiteiten in Dordrecht?
Bijvoorbeeld een bezoek aan vrienden of familie of de stad bekijken.
nee

-->ga verder met vraag 7

ja

6b. Zo ja, wat hebt u zoal gedaan of bekeken in de stad? (instructie: wel even doorvragen)
bezoek aan vrienden, familie, kennissen
winkelen in de binnenstad
de binnenstad bekijken, stadswandeling maken
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uit eten
uitgaan, naar café/discotheek
bezoek aan een museum of galerie
bezoek het Hof / Augusteinenkerk
bezoek Grote Kerk
7.

Heeft u zelf – of is er door iemand anders voor u – tijdens uw bezoek aan Dordrecht geld
uitgegeven aan eten of drinken?
nee
ja

8.

--> Voor hoeveel geld heeft u zelf (1 persoon dus) in totaal tijdens uw bezoek aan
Dordrecht opgemaakt? Ook meerekenen wat iemand anders voor u betaald
heeft. Als meerdere dagen in de stad geweest: totale bedrag aan eten en
drinken opschrijven.
euro

Heeft u tijdens uw bezoek aan Dordrecht geld uitgegeven aan winkelen?
nee
ja

9.

--> Voor hoeveel geld heeft u in totaal ongeveer uitgegeven? (ook eventuele
uitgaven van/voor partner en/of kinderen meetellen)
euro

Heeft u tijdens uw bezoek aan Dordrecht overnacht in een hotel, pension of op een
camping?
ja, in een hotel/pension
ja, op een camping
nee

10.

In hoeverre kende u Dordrecht al voordat u het weekend van 15 en 16 mei 2004 naar
“Dordt in Stoom” kwam? (instructie: antwoorden voorlezen)
helemaal niet
een beetje
redelijk goed
heel goed

11a. Was dit de eerste keer dat u Dordrecht bezocht?
ja

--> ga naar vraag 19

nee

--> 11b. Wanneer heeft u Dordrecht voor het laatst bezocht?
--> 11c. Hoe vaak komt u in uw vrije tijd ongeveer in Dordrecht?
minder dan één keer per jaar
1 of 2 keer per jaar
3 tot 6 keer per jaar
7 tot 12 keer per jaar
meer dan 12 keer per jaar

(jaartal)
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12.

Was dit de eerste keer dat u “Dordt in Stoom” bezocht?
ja

-->ga verder met vraag 18

nee

13.

Hoe vaak heeft u “Dordt in Stoom” al bezocht?
keer

14.

Wanneer voor het laatst?

(jaartal)

15.

En wanneer voor het eerst?

(jaartal)

16.

Was dat toen uw eerste bezoek aan Dordrecht?
ja

17.

Bent u daarna – afgezien van uw bezoeken aan “Dordt in Stoom” – Dordrecht vaker gaan
bezoeken?
ja

18.

nee

Vindt u Dordrecht de laatste jaren aantrekkelijker geworden om te bezoeken?
ja

19.

nee

nee

Verwacht u Dordrecht binnen 1 à 2 jaar nogmaals in uw vrije tijd te bezoeken?
ja

misschien

nee

weet ik nog niet

Tot slot wil ik u nog twee vragen over uzelf stellen.
20.

Wat is de hoogste opleiding die u hebt afgemaakt of op dit moment nog volgt?
lagere school
lbo of mavo (ambachtsschool, huishoudschool, lts, lhno, leao, las, vbo, vmbo e.d.)
havo, atheneum, gymnasium, hbs, mms, vwo e.d.
mbo (mts, inas, kleuterleidster, inservice-opleiding verpleging of verzorging, mdgo e.d.)
hbo, universiteit, wetenschappelijk onderwijs

21.

22.

En tot slot: tot welke bevolkingsgroep rekent u zichzelf?
Nederlanders

Marokkanen

Surinamers

Turken

Antillianen

andere groep

Noteren: geslacht
man
vrouw
HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING!
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4.

VRAGENLIJST “DORDT IN STOOM”

Woonplaatscode

bezoekers uit Dordrecht

leeftijdcode

mei 2004

resp.nr.

Introductie: Goedenavond, u spreekt met …… van het SGB in Dordrecht. Bent u naar “Dordt in
Stoom” geweest en is u gevraagd of wij u nog een keer mochten bellen om enkele vragen te
stellen? Zo ja: mag ik die vragen nu aan u stellen of zal ik op een ander moment terugbellen? Zo
nee: mag ik de persoon aan de telefoon die “Dordt in Stoom” heeft bezocht? Vervolgens info
herhalen.
1a. “Dordt in Stoom” bestaat uit verschillende activiteiten op vrijdagavond, zaterdag en zondag.
Op welke dagen hebt u het evenement bezocht? (meerdere antwoorden mogelijk)
Vrijdagavond --->

1b. de vlootschouw bekeken?

ja

nee

Zaterdag
Zondag
1c. Heeft u gebruik gemaakt van de dagpas voor het “Stoomrondje Dordt”?
nee

ja

--->

1d. voor hoeveel personen?

1e. Welke dingen hebt u op zoal gedaan of bezocht tijdens “Dordt in Stoom”? Hebt u …..
(instructie: allemaal oplezen)
ja
nee
de stoomattracties in de havens en langs de kades bekeken?
een rondvaart met een stoomboot gemaakt?
een rit met de stoomtrein gemaakt?
een rit met een veteraanbus of dubbeldeksbus gemaakt?
de modelbouwshow aan de Baanhoekweg bezocht?
het optreden van de Marinierskapel op zaterdagavond bezocht?
op de stadswerf geweest om grote stoommachines te bekijken?
gewinkeld in de binnenstad?
op zaterdagavond de voorstelling “Stoom en Licht”
rond de Wolwevershaven bekeken?
2. Wilt u via een cijfer van 1 tot 10 aangeven wat u vond van de volgende zaken met
betrekking tot “Dordt in Stoom”?
cijfer
niet gezien/
weet niet
a. de vlootschouw op vrijdagavond
b. de stoomattracties in de havens en langs de kades
(stoomboten, stoomwalsen, brandspuiten, locomobielen e.d.)
c. Stoom en Licht op zaterdagavond
d. de Kruimeltjeskade aan de Wolwevershaven
e. de shantykoren
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f. de sfeer tijdens het evenement in de binnenstad
g. een totaalcijfer voor het gehele “Dordt in Stoom”

3. Met hoeveel personen bent u naar “Dordt in Stoom” gekomen, inclusief uzelf?
(instructie: kijk bij vraag 1a wanneer men is geweest)
Vrijdagavond

volwassenen

kinderen onder de 13 jaar

Zaterdag

volwassenen

kinderen onder de 13 jaar

Zondag

volwassenen

kinderen onder de 13 jaar

4. Met welk vervoermiddel bent u naar de binnenstad gekomen? (instructie: kijk bij vraag 1a
wanneer men is geweest)
zaterdag
zondag
met de auto/motor
met de bus
met de (brom)fiets
lopend
met de trein
waterbus/pont
fastferry
anders
5a. Hoe lang bent u ongeveer bij “Dordt in Stoom”/in de Binnenstad geweest? Was dat…
zaterdag
zondag
1 à 2 uur
ongeveer een halve dag (3 à 4 uur)
halve tot een hele dag (meer dan 4 uur)
5c. Was u ook naar “Dordt in Stoom” gekomen als u per volwassene een entree van € 5 had
moeten betalen voor het evenementsgebied?
ja
7.

nee

Heeft u zelf – of is er door iemand anders voor u – tijdens of in combinatie met uw bezoek
aan “Dordt in Stoom” geld uitgegeven aan eten of drinken?
nee
ja

--> Voor hoeveel geld heeft u zelf (1 persoon dus) in totaal tijdens of in combinatie
met uw bezoek aan “Dordt in Stoom” opgemaakt? Ook meerekenen wat
iemand anders voor u betaald heeft. Als meerdere dagen in de stad geweest:
totale bedrag aan eten en drinken opschrijven.
euro
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12.

Was dit de eerste keer dat u “Dordt in Stoom” bezocht?
ja

-->ga verder met vraag 18

nee

13.

Hoe vaak heeft u “Dordt in Stoom” al bezocht?
keer

14.

Wanneer voor het laatst?

(jaartal)

15.

En wanneer voor het eerst?

(jaartal)

18.

Vindt u de Dordtse Binnenstad de laatste jaren aantrekkelijker geworden om te bezoeken?
ja

19.

nee

Verwacht u Dordrecht binnen 1 à 2 jaar nogmaals in uw vrije tijd te bezoeken?
ja

misschien

nee

weet ik nog niet

Tot slot wil ik u nog twee vragen over uzelf stellen.
20.

Wat is de hoogste opleiding die u hebt afgemaakt of op dit moment nog volgt?
lagere school
lbo of mavo (ambachtsschool, huishoudschool, lts, lhno, leao, las, vbo, vmbo e.d.)
havo, atheneum, gymnasium, hbs, mms, vwo e.d.
mbo (mts, inas, kleuterleidster, inservice-opleiding verpleging of verzorging, mdgo e.d.)
hbo, universiteit, wetenschappelijk onderwijs

21.

22.

En tot slot: tot welke bevolkingsgroep rekent u zichzelf?
Nederlanders

Marokkanen

Surinamers

Turken

Antillianen

andere groep

Noteren: geslacht
man
vrouw
HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING!

PUBLICATIES VAN HET SOCIAAL GEOGRAFISCH BUREAU
TITEL

UITGIFTE

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID:
Leefbaarheid en veiligheid in Dordrecht 2001
Benchmark leefbaarheid en veiligheid 2001
Leefbaarheid en veiligheid in de Drechtsteden
anno 2002
Overzicht bestaande leefbaarheidsonderzoeken
Jeugdcriminaliteitskaart Zuid-Holland Zuid 2000
Eind evaluatie Veiligheidsnetwerk Zwijndrecht
Veiligheidsbeleving op school 2002
Leefbaarheid en veiligheid in de Gemeente
Zwijndrecht anno 2002
Evaluatie hondenbeleid
VERKEER EN VERVOER:
Parkeerregulering Groenedijk/Oranjelaan
Klantenonderzoek Kiltunnel 2000
Verkeren op bedrijventerreinen
Autobezit, verplaatsingsgedrag en vervoermiddelgebruik van de Dordtse bevolking anno 2001

2002
2002
2003
2000
2001
2002
2003
2003
2004
2003
2001
1999
2003

SOCIAAL-ECONOMISCH BELEID:
Monitor Binnenstad Dordrecht 2000/2001
2002
Regionale werkgelegenheidsrapportage
Zuid-Holland Zuid
meerjarig
Bedrijvenregister Dordrecht
jaarlijks
Monitor werk 2002
2003
De Sociale Staat van Dordrecht 2001/2002
2003
De markt voor benzinepompen in Dordrecht
2001
Horeca in Dordrecht anno 2001
2002
Onderzoek draagvlak vrijdagmiddagmarkt
2003
Monitor vraagzijde arbeidsmarkt havengebonden
cluster Rijnmond
2004
ONDERWIJS:
Monitor lokaal onderwijs Dordrecht 2002/2003
Schoolverzuim & schooluitval
ROC’s Albeda College en Da Vinci College in
de Hoeksche Waard
Behoefte onderzoek kinderopvang Dordrecht
Integrale leerlingenprognose gemeente Dordrecht
2002-2018
VRIJE TIJD, CULTUUR, SPORT EN RECREATIE:
Vrijetijdsbesteding in de Drechtsteden in 2001
Dordtenaren over recreatie in het buitengebied
Vrijwilligerswerk in Dordrecht 2003
Meningspeiling theatervoorziening in
Dordrecht
Publieksonderzoek Wantijpop/Rainbowpark 2002
Kerstmarkt Dordrecht 2001
Boekenmarkt Dordrecht 2002
Opinies over en waardering voor evenementen
in Dordrecht
Onderzoek Openbare Bibliotheek Dordrecht
Publieksonderzoek Zomerkermis 2003

2003
1999
2003
2001

2002
2004
2004
2004
2002
2002
2002
2003
2003
2003

SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJK WERK:
Jeugdbeleid in de Drechtsteden
2003
Behoefte-onderzoek Dubbeldam
2004
Jongeren Dordrecht 2001
2002
Gezondheidsmonitor Zuid-Holland Zuid 2000
2001
Monitor Sociaal Programma Oud-Krispijn Zuid-2
2002
Vertrokken Antillianen
2002
Doelgroepenonderzoek Bureau Schuldhulpverlening Dordrecht deel I en II
2003
Doelgroepenonderzoek Bureau Schuldhulpverlening Dordrecht deel III
2003
Uitvallersonderzoek Bureau Schuldhulpverlening
Dordrecht
2003
Tabellenboek Wijkprofielen 2002
2003
Evaluatie Dordtpas 2003
2003
Ouderenmonitor 2002
2003
Wijkmarkt Staart
2003
Evaluatie project dynamisch wonen
2004

TITEL

UITGIFTE

RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING:
Woonmonitor Dordrecht 2003
Woonmonitor Drechtsteden 2003
Woningbehoefteonderzoek Drechtsteden
Evaluatie woonkeus Drechtsteden
Beleving van en opinies over ruimtelijke kwaliteit
en welstand in Dordrecht anno 2000
Verslag Geschikt Wonen
Migratie-onderzoek 2002

2003
2003
2001
2001
2001
2003
2003

ALGEMEEN BESTUUR EN MAATSCHAPPELIJKE VERKENNINGEN:
Dit is Dordt Een vergelijking met de 33 grootste steden in
Nederland
2003
Opinies over de toekomst van Dordrecht
1998
Opinies over bestuur van de stad
1999
Evaluatie inspraakbeleid
2002
Succesvol lokaal ouderenhuisvestingsbeleid
2001
De sociale staat van Dordrecht
2001
Gezondheidsmonitor Zuid-Holland Zuid
hoofdrapport en deelrapport: Dordrecht
2001
Omnibusonderzoek Barendrecht 2000
2001
Prognose Essenhof 2000-2015
2000
(crematies en begravingen)
Bereik/waardering voor info gem. Dordrecht
2002
Herhalingsmeting beeld van en belangstelling
voor de Drechtsteden
2002
De stem van de burger
2002
Bezoekersonderzoek Dag van Dordt
2003
Evaluatie Dualisme 1e fase
2003
Sociale Staat van Dordrecht 2001/2002
2003
Feiten, belevingen en trends Papendrecht
2003
MILIEU:
Gebruik toegangssysteem ondergrondse containers
Onderzoek naar achtergronden onkruidbestrijdingsmiddelengebruik door particulieren
Afvalscheiding: medewerking en verbeteringen
Milieumonitor Dordrecht 2001
Ruimte voor de rivier
Belevingswaardeonderzoek oppervlaktewater Ridderkerk

2004
2003
2003
2002
2003
2003

BEVOLKING:
Bevolkingsprognose per wijk
gemeente Dordrecht 2000-2015
2000
Huishoudenprognose 1998-2010
1998
Dordt op z’n droogst
jaarlijks
Dordt op z’n droogst digitaal www.sociaalgeografischbureau.nl
KLANTTEVREDENHEID:
Klanttevredenheidsonderzoek Wijklijn
Toetsingskader voor kwaliteitsrapportage WOZ
Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Schuldhulpverlening Dordrecht
Elektronische Dienstverlening Gemeente Dordrecht
Klanttevredenheidsonderzoek Sociale Dienst Dordrecht
2000
Klanttevredenheidsonderzoek WVG Dordrecht
Klanttevredenheidsonderzoek WVG Zwijndrecht
Klanttevredenheidsonderzoek Brandweer Dordrecht
-------------------------

2003
2001
2002
2003
2003
2003
2003
2003

Bovenstaande lijst bevat een selectie van publicaties van het SGB
INFORMATIE / BESTELLEN:
Telefonisch:
078- 639 64 65
Schriftelijk:
Sociaal Geografisch Bureau
Postbus 8
3300 AA DORDRECHT
e-mail
MDM.HurtadoBlanco@dordrecht.nl
website
www.sociaalgeografischbureau.nl
Fax:
078- 639 8080

