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Samenvatting
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. In dit rapport doen wij verslag van het onderzoek naar
het Rhythm & Blues Festival.

Inleiding
In het weekend van vrijdag 20 augustus tot en met zondag 22 augustus vond
alweer de 7e editie van het Rhythm & Blues Festival plaats. Het festival telde
zo’n 80 optredens van 60 verschillende bands. De optredens waren verspreid
over circa 30 verschillende binnen- en buitenpodia.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De vragen waarop we in deze rapportage antwoord geven zijn de volgende:
Hoeveel personen, in totaal, uit Dordrecht, uit de regio, van buiten de regio en
vanuit het buitenland hebben (welke onderdelen van) het Rhythm & Blues Festival in 2004 bezocht?
Wat is het publieksprofiel van het festival naar kenmerken als leeftijd, etniciteit,
opleidingsniveau en herhalingsbezoek?
Hoe waarderen bezoekers (onderdelen van) het festival?
Wat is de waarde van het festival voor de naamsbekendheid en het imago van
Dordrecht en wat is de omvang van het herhalingsbezoek aan Dordrecht?
Wat is de directe economische betekenis van het festival voor de lokale economie?
Hoe verhouden de uit dit onderzoek verkregen gegevens zich tot andere evenementen?
Op welke wijze zijn bezoekers van het festival verleid om naar het festival te komen en welke rol hebben met name de beide Arrow-radiostations daarin gespeeld?
Is het de bezoekers opgevallen dat er op het festival voorzichtig een sfeer van
Mardi Grass (een soort Amerikaans carnaval) is geïntroduceerd en zo ja, wat
vonden ze ervan?
In hoeverre hebben bezoekers van buiten Dordrecht in de stad overnacht en
daarbij gebruik gemaakt van het ‘Bluesarrangement’?
Hoe belangrijk vindt men de uitbreiding van de podia, ook als dat ten koste gaat
van de kwaliteit van de bands?
Hoe ervaart men de podia in de winkelstraten?
De gegevens zijn grotendeels verkregen uit een passantenenquête en daaropvolgend een telefonische enquête. Bij het festival is bij 323 bezoekers een passantenenquête afgenomen. Bij 206 van deze bezoekers is in de week na het festival
ook nog een telefonische vragenlijst afgenomen. Daarnaast is met name ten behoeve van een betrouwbaar beeld van het totale aantal bezoekers een kort vragenblok opgenomen in de stadspanelenquête van september 2004.

Bezoekers
Op basis van de enquêtegegevens en gegevens uit de stadspanelenquête is het
aantal bezoekers van het festival geschat op 30.000 unieke bezoekers. Veel van
deze bezoekers kwamen meerdere dagen naar het festival en/of hebben meerdere
optredens bezocht. Ook zijn er nog een aantal ‘toevallige’ bezoekers bij het festival geweest; deze mensen kwamen niet voor het festival naar de stad, maar
hebben uiteindelijk toch één of meerdere optredens bijgewoond. Het totaal aantal
bezoekers, verdeeld over de drie dagen, schatten we op 47.500. In tabel 0.1 is
het aantal unieke bezoekers uitgesplitst naar de verschillende dagen, podia en
herkomst van de bezoekers.
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Tabel 0.1 Bezoekersaantallen (unieke bezoekers)
aantal
dagen
vrijdag
zaterdag
zondag
podia
grotere podia
winkelstraten
café’s
waterbus
betaalde optredens
herkomst
binnenstad Dordrecht
elders uit Dordrecht
Drechtsteden
overig Zuid/Holland
overig Nederland
buitenland
totaal

10.000
20.000
11.000
28.500
17.700
10.200
1.200
2.000
6.000
9.000
5.500
5.000
4.000
500
30.000

Zaterdag was met 20.000 bezoekers de drukst bezochte dag. Bijna alle bezoekers zijn bij de grotere buitenpodia geweest. De meerderheid van de bezoekers is
ook bij de podia in de winkelstraten geweest. De podia bij café’s werden door
eenderde van de bezoekers bezocht. Van de 30.000 unieke bezoekers kwam de
helft uit Dordrecht en de helft van buiten Dordrecht. De meeste bezoekers van
buiten Dordrecht (64%) kwamen met de auto of motor.
De meeste bezoekers uit Dordrecht waren al eens eerder naar het Rhythm &
Blues Festival geweest. Voor 60% van de bezoekers van buiten Dordrecht was
dit echter de eerste keer. 90% van de bezoekers geeft aan volgend jaar weer
naar het festival te komen.
In vergelijking met andere evenementen trok het Rhythm & Blues Festival veel
40- tot 65-jarigen en veel hoogopgeleiden. Ook kwamen relatief weinig mensen
met kinderen naar het festival.
Veel bezoekers wisten van het festival door huis-aan-huisbladen. Ook de Dordtenaar en familie/vrienden waren goede informatiebronnen. 17% van de respondenten heeft (ook) van het festival gehoord op één van de Arrow radiostations.

Waardering voor het festival
De respondenten waardeerden het festival met gemiddeld een 7,6. Ook de sfeer
en de programmering werden ruim voldoende gewaardeerd. Tussen de diverse
podia verschilde de waardering nauwelijks. Gemiddeld werden zij beoordeeld met
een 7,5. Van de betaalde optredens werd Ten Years After het hoogst gewaardeerd met een 8,2.
Slechts een derde van de respondenten was het opgevallen dat er een sfeer van
Mardi Grass werd geïntroduceerd op het festival. De meesten van hen vonden dit
echter niet leuk.
Voor 44% van de bezoekers maakt de uitbreiding van de podia en optredens het
festival aantrekkelijker. Voor 14% van de bezoekers maakt deze uitbreiding het
festival echter minder aantrekkelijk, omdat daardoor de afstanden groter worden,
er te veel en lange pauzes ontstaan en door de uitbreiding de kwaliteit van de
bands minder wordt. 4 van de 10 bezoekers maakt uitbreiding van podia en optredens niet uit, of heeft daar geen mening over.
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Een aantal respondenten maakte opmerkingen over het programma dat niet klopte, de programmering (pauzes, tijden), het openbaar vervoer en zwerfafval.
In vergelijking met voorgaande jaren is de kwaliteit van de bands volgens de helft
van de bezoekers gelijk gebleven (27%) of beter geworden (26%). Een klein deel
van de respondenten is van mening dat de kwaliteit van de bands achteruit gegaan is (5%). De helft van de bezoekers heeft geen behoefte aan meer optredens
van kwalitatief goede bands waarvoor betaald moet worden. Een kwart heeft hier
wel behoefte aan, mits deze optredens niet te duur zijn.
In vergelijking met andere evenementen scoort het festival wat betreft waardering net iets onder het gemiddelde, zowel qua totaalcijfer als qua sfeer in de binnenstad.

Toeristische betekenis
Het Rhythm & Blues Festival heeft in totaal 17.500 bezoekers van buiten Dordrecht getrokken. 15.000 van hen kwamen speciaal voor het festival naar Dordrecht. Bijna driekwart van de bezoekers heeft het bezoek aan het festival gecombineerd met andere activiteiten in Dordrecht. Met name uit eten gaan (43%),
de binnenstad bekijken (30%) en winkelen (23%) waren populair. Slechts 3 respondenten hebben overnacht in een hotel of pension. Twee van hen hebben gebruik gemaakt van het Bluesarrangement. De ander wist wel van het bestaan van
het arrangement af.
De meeste bezoekers uit de Drechtsteden kenden Dordrecht al goed. Van de bezoekers uit overig Nederland kent ruim een derde Dordrecht al redelijk goed. In totaal was het Rhythm & Blues Festival voor 17% van de bezoekers van buiten
Dordrecht hun eerste bezoek aan Dordrecht. Het festival heeft in totaal dus
2.500 personen verleid tot een eerste bezoek aan Dordrecht. Van de respondenten die Dordrecht al vaker bezocht hebben vindt 82% dat Dordrecht de laatste jaren aantrekkelijker is geworden.
Negen op de tien bezoekers geven aan Dordrecht binnen 1 à 2 jaar weer te gaan
bezoeken. Voor bezoekers uit de Drechtsteden is dit 100%; voor bezoekers uit
de rest van Nederland is dit ook nog 64%.

Economische betekenis
Het totaalbedrag aan direct uitgelokte bestedingen van bezoekers aan het
Rhythm & Blues Festival is € 975.000, wat neerkomt op € 33 per persoon (zie
tabel 0.2). In vergelijking met andere evenementen is het uitgelokte bedrag per
bezoeker erg hoog. Dit komt vooral door het hoge bedrag dat wordt uitgegeven
aan eten en drinken. Doordat het festival zich ’s middags èn ’s avonds afspeelde,
zijn veel bezoekers uit eten geweest in Dordrecht. Verder is het ook typisch een
evenement waarbij de nodige glaasjes worden gedronken. Het bedrag dat uitgegeven werd aan winkelen is juist erg laag ten opzichte van andere evenementen.
Dit komt ook doordat de winkels ’s avonds en op zondag gesloten waren.
Van het totale budget van de organisatie stroomt tenminste 29% direct weer terug in de Dordtse economie (zie tabel 0.2). Dit komt neer op een totaal van €
30.000. 38% van het budget gaat naar de artiesten. Ook van dit geld zal een
deel terugvloeien in de Dordtse economie.
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Tabel 0.2 Direct uitgelokte bestedingen
aantal
bezoekers uit Dordrecht
eten en drinken
betaalde optredens
totaal
bezoekers van buiten Dordrecht
eten en drinken
winkelen
betaalde optredens
totaal
totaal
per bezoeker

€ 450.000
€ 15.000
€ 465.000
€ 435.000
€ 45.000
€ 30.000
€ 510.000
€ 975.000
€ 33

Conclusies
Het bezoekersaantal van het Rhythm & Blues Festival 2004 was, verdeeld over
alle drie de dagen, ongeveer 47.500, waarvan 30.000 unieke bezoekers die speciaal voor het festival kwamen. De helft van de bezoekers kwam van buiten Dordrecht; 9.000 bezoekers (30%) kwamen zelfs van buiten de regio. Gelet op het
bezoekersprofiel en het aandeel bezoekers van buiten de regio kan het Rhythm &
Blues Festival als een 'special interest' evenement met een bovenregionale uitstraling worden gekenschetst. Als gevolg van die bovenregionale utstraling heeft
het festival 2.500 personen van buiten de regio tot een eerste bezoek aan Dordrecht verleid.
De waardering van het festival ligt met een 7,6 iets onder het gemiddelde van
andere evenementen. Hoewel sfeer, programmering, optredens, podia en het festival in totaal allen een ruime voldoende krijgen, zijn niet alle bezoekers even enthousiast over alle aspecten van het festival. Zo wordt voor 44% het festival er
door de uitbreiding van podia en optredens aantrekkelijker op, maar voor 14%
ook niet. En hoewel 26% de kwaliteit van de bands beter vond dan voorgaande
jaren is 5% daarover juist een tegengestelde mening toegedaan. Daarnaast kwamen er vooral aanvullende opmerkingen over het feit dat de podia erg verspreid
waren en dat de aanvangstijden niet klopten1. Dit lijken ons zaken die de organisatie zich ter harte zou moeten nemen. Ook zou het goed zijn het festival niet
samen te laten vallen met het Delftse Jazz & Blues Festival.
Negen op de tien toeristische bezoekers geven aan Dordrecht nogmaals te gaan
bezoeken. Het gaat hier om ruim 13.000 bezoekers, waarvan ruim 2.200 door
het festival voor het eerst in Dordrecht kwamen. Van de bezoekers die Dordrecht
al wel vaker bezocht hebben vindt 82% dat Dordrecht de laatste jaren aantrekkelijker is geworden.
De direct uitgelokte bestedingen van het festival bedragen € 975.000; dit komt
neer op € 33 per persoon. In vergelijking met andere evenementen is dit erg
hoog. Dit bedrag is slechts een voorzichtige schatting; het werkelijke bedrag zal
hoger liggen. Bestedingen aan hotelovernachtingen en bestedingen van bezoekers
die niet speciaal voor het festival naar Dordrecht zijn gekomen zijn niet meegerekend.

1
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Uit eigen waarneming tijdens de passantenenquête is ook duidelijk geworden dat de optredens in de winkelstraten qua aantal en aanvang niet zijn geworden wat er van tevoren over was aangekondigd.
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1 Inleiding
De gemeente Dordrecht voert een actief stimuleren 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. In dit rapport doen we verslag van het evaluatieonderzoek naar het Rhythm & Blues Festival.

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.
In dit rapport doen we verslag van het evaluatieonderzoek naar het Rhythm & Blues Festival.
Het doel van het onderzoek is een betrouwbaar
beeld te verkrijgen van het aantal bezoekers, de
samenstelling van het publiek, de waardering
van het festival, de betekenis van het festival
voor de lokale economie en de betekenis voor
het imago van en het bezoek aan Dordrecht.

•
•
•
•
•

Beschrijving Rhythm & Blues Festival
In het weekend van vrijdagmiddag 20 augustus
tot en met zondagavond 22 augustus vond alweer de 7e editie van het Rhythm & Blues Festival plaats. Het festival telde zo’n 80 optredens
van 60 verschillende bands. De optredens waren
verspreid over circa 30 verschillende binnen- en
buitenpodia. Er waren verschillende soorten podia:
Podia in de winkelstraten;
Podia bij café’s;
Grotere buitenpodia (Statenplein, Scheffersplein
en Houttuinen);
Betaalde podia (Bibelot, Dolhuys, Grotekerksplein);
Podia op de waterbussen naar Zwijndrecht,
Papendrecht en Sliedrecht.
De programmering was voor een groot deel
trapsgewijs opgezet, met de bedoeling dat bezoekers aan de hand van het programma van het
ene naar het andere programmaonderdeel konden gaan.
In hetzelfde weekend werd in Delft het Jazz &
Blues Festival gehouden. Op het bezoekersaantal
van het Rhythm & Blues Festival kan dit zeker
invloed hebben gehad. Bij navraag blijkt dat het
Jazz & Blues Festival op veel punten vergelijkbaar is met het Rhythm & Blues Festival. In Delft
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waren er 6 buitenpodia, podia in café’s èn er
was een streetparade. Het festival in Delft heeft
zo’n 40.000 à 50.000 bezoekers getrokken. Het
was inmiddels de 20e editie van het Jazz &
Blues Festival; jaarlijks wordt dit festival van
bovenregionale betekenis in het laatste of voorlaatste weekend van augustus gehouden.

1.2 Onderzoeksvragen

•

•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

De vragen waarop we in deze rapportage antwoord geven zijn de volgende:
Hoeveel personen, in totaal, uit Dordrecht, uit de
regio, van buiten de regio en vanuit het buitenland hebben (welke onderdelen van) het Rhythm
& Blues Festival in 2004 bezocht?
Wat is het publieksprofiel van het festival naar
kenmerken als leeftijd, etniciteit, opleidingsniveau en herhalingsbezoek?
Hoe waarderen bezoekers (onderdelen van) het
festival?
Wat is de waarde van het festival voor de
naamsbekendheid en het imago van Dordrecht
en wat is de omvang van het herhalingsbezoek
aan Dordrecht?
Wat is de directe economische betekenis van
het festival voor de lokale economie?
Hoe verhouden de uit dit onderzoek verkregen
gegevens zich tot andere evenementen?
Op welke wijze zijn bezoekers van het festival
verleid om naar het festival te komen en welke
rol hebben met name de beide Arrowradiostations daarin gespeeld?
Is het de bezoekers opgevallen dat er op het
festival voorzichtig een sfeer van Mardi Grass
(een soort Amerikaans carnaval) is geïntroduceerd en zo ja, wat vonden ze ervan?
In hoeverre hebben bezoekers van buiten
Dordrecht in de stad overnacht en daarbij gebruik gemaakt van het ‘Bluesarrangement’?
Hoe belangrijk vindt men de uitbreiding van de
podia, ook als dat ten koste gaat van de kwaliteit van de bands?
Hoe ervaart men de podia in de winkelstraten?

1.3 Onderzoeksopzet
De gegevens waarop we de resultaten in dit
rapport hebben gebaseerd hebben we verzameld
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•
•
•
•

op vier manieren:
passantenenquêtes tijdens het festival in de
binnenstad en bij de optredens;
telefonische enquêtes in de weken na het
festival;
inventarisatie van relevante gegevens die zijn
aangeleverd door de organisatie van het festival.
kort vragenblok in de stadspanelenquête van
september 2004
Passantenenquêtes
Op vrijdag, zaterdag en zondag is bij 323 bezoekers een korte passantenenquête afgenomen.
De passantenenquêtes zijn bij vrijwel alle optredens afgenomen, met als doel een representatieve steekproef te krijgen. Naast toeschouwers
bij de grote podia zijn dus ook bezoekers in het
winkelgebied, bij café’s en bij betaalde optredens bevraagd. De gegevens van de passantenenquête zijn gebruikt voor het verkrijgen van
inzicht in de herkomst en leeftijd van de bezoekers en het verkrijgen van de benodigde gegevens voor de telefonische enquête. Van de 323
bezoekers gaven er 260 aan dat ze van tevoren
wisten dat het festival er was en daarom ook
naar (de binnenstad van) Dordrecht zijn gekomen. Aan deze mensen is gevraagd of ze in de
week erna benaderd mochten worden voor een
telefonische enquête. 229 mensen stemden
hierin toe.
Telefonische enquêtes
In de weken na het festival is bij in totaal 206
van de 229 respondenten een telefonische vragenlijst afgenomen. De respons was derhalve
90%. De gegevens uit de telefonische enquête
hebben we gebruikt voor het aanvullen van het
publieksprofiel, het verkrijgen van informatie
over de waardering van het festival en het achterhalen van de toeristische en economische
betekenis van het festival voor de stad. De vragenlijsten van de passantenenquête en de telefonische enquête staan in bijlage 1. Het bestand
met respondenten van de telefonische enquête
hebben we herwogen naar de verschillende
soorten podia, zodat de uitkomsten in dit rapport
representatief zijn voor alle bezoekers van het
festival.
Aangeleverde gegevens door de organisatie
Gegevens die in het kader van de evaluatie van
het festival door de organisatie beschikbaar zijn
gesteld betreffen de kaartverkoop bij diverse
optredens, een schatting van de bezoekersaantallen en bestedingen door de organisatie. Deze
gegevens hebben we gebruikt bij het maken van
een reële schatting van het aantal bezoekers,
verdeeld over de verschillende soorten podia. De
bestedingen van de organisatie vormen een onderdeel van de economische betekenis van het
festival voor de lokale Dordtse economie.
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Stadspanelenquête
In de stadspanelenquête van september hebben
we een aantal korte vragen over het bezoek aan
het Rhythm & Blues Festival gesteld, zodat we
een goede schatting konden maken van het aantal bezoekers. De stadspanelenquête had in september bijna 700 respondenten.

1.4 Leeswijzer
In het vervolg van dit rapport beschrijven we de
resultaten van het onderzoek. In hoofdstuk 2
beschrijven we de bezoekers: hoeveel bezoekers
waren er, waar komen ze vandaan, wat zijn de
kenmerken van de bezoekers, zijn ze al eerder bij
het festival geweest en hoe wisten ze van het
festival? Met andere woorden: we geven in dit
hoofdstuk antwoord op onderzoeksvragen 1, 2,
6 (deels) en 7.
Hoofdstuk 3 geeft de waardering voor het Rhythm & Blues Festival weer. Niet alleen kijken we
naar de waardering van het festival in totaal,
maar ook naar de waardering voor de verschillende optredens en podia. Ook vergelijken we de
waardering voor het festival met andere Dordtse
evenementen. Hiermee geven we antwoord op
onderzoeksvragen 3, 6 (deels), 8, 10 en 11.
De toeristische betekenis beschrijven we in
hoofdstuk 4: wat is de omvang van het toeristisch bezoek, hebben de bezoekers ook andere
activiteiten in Dordrecht ondernomen, in hoeverre kenden de bezoekers Dordrecht al en gaan ze
Dordrecht vaker bezoeken? Hiermee beantwoorden we onderzoeksvragen 4 en 9.
Ten slotte geeft hoofdstuk 5 de economische
betekenis van het festival voor Dordrecht weer.
We beschrijven wat we verstaan onder economische betekenis en berekenen welke uitgaven
van de bezoekers en de organisatie direct bijdragen aan de Dordtse economie. In dit laatste
hoofdstuk geven we dus antwoord op onderzoeksvragen 5 en 6 (deels).
Dit hoofdstuk wordt voorafgegaan door een
apart leesbare samenvatting, waarin we de belangrijkste resultaten van het onderzoek in het
kort hebben weergegeven.
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2 Bezoekers
In dit hoofdstuk beschrijven we de bezoekers van het Rhythm & Blues Festival. Allereerst geven we een
schatting van het aantal bezoekers, waarbij we uitgaan van de schattingen van de organisatie, gegevens
uit de publieksenquête èn gegevens uit het stadspanelonderzoek van het SGB (2.1). Daarna bekijken we
hoeveel bezoekers uit Dordrecht zelf en van buiten Dordrecht komen en hoe de bezoekers naar het festival
gekomen zijn (2.2). Vervolgens beschrijven we in 2.3 in hoeverre de bezoekers al eerder het festival bezocht hebben en of ze van plan zijn volgend jaar weer te komen. In 2.4 geven we een aantal algemene
kenmerken van de bezoekers weer, zoals leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. Ook vergelijken we dit
profiel met andere evenementen. Tenslotte bekijken we in 2.5 op welke manier de bezoekers van het festival gehoord hebben en welke rol de Arrow radiostations daarbij gespeeld hebben.

2.1 Aantallen bezoekers
Totaal aantal bezoekers
Om een betrouwbare schatting van het aantal
bezoekers te maken hebben we gebruik gemaakt
van de schattingen van de organisatie, de gegevens uit de passantenenquête èn gegevens uit
de stadspanelenquête van het SGB. In bijlage 2
is een aparte notitie opgenomen die uitvoerig
ingaat op deze schatting.
Uit deze notitie blijkt dat 15.000 Dordtenaren
het Rhythm & Blues Festival bezocht hebben.
Uit de passantenenquête blijkt dat 51% van de
bezoekers uit Dordrecht komt. Het totaal aantal
unieke bezoekers is dus ongeveer 30.000. Veel
van deze bezoekers hebben het festival op
meerdere dagen bezocht en/of bezochten meerdere acts. Het aantal bezoekers op vrijdag, zaterdag en zondag komt zo op ongeveer 40.000.
Daarbij komen nog ca. 7.500 ‘toevallige voorbijgangers’. Deze bezoekers zijn niet speciaal voor
het festival naar de stad gekomen, maar hebben
toen ze er eenmaal tegenaan liepen wel een optreden bijgewoond. Al met al hebben de optredens, verdeeld over de drie dagen, samen ongeveer 47.500 bezoekers getrokken. In het vervolg
van dit rapport zullen we het vooral over de
30.000 unieke bezoekers hebben.
Aantal bezoekers op verschillende dagen en podia
Uit de stadspanelenquête blijkt dat zaterdag de
drukstbezochte dag was; op deze dag bezochten
20.000 mensen het festival (zie tabel 2.1). Op
vrijdag en zondag was het aantal bezoekers ongeveer 10.000.

Tabel 2.1 Bezoekers op verschillende dagen
vrijdag
zaterdag
zondag
totaal
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Het Rhythm & Blues Festival bestond uit ongeveer 80 optredens, verdeeld over diverse soorten podia. In tabel 2.2 is te zien hoeveel unieke
bezoekers de verschillende soorten podia hebben
bezocht. Bijna alle bezoekers (95%) bezochten
één of meer optredens bij de grotere buitenpodia. De podia in de winkelstraten en bij café’s
werden bezocht door respectievelijk 59% en
34%. Een klein deel van de bezoekers woonde
ook één of meer optredens bij op de waterbus of
in de popcentrale. Van de bezoekers bezocht
7% ook één of meer betaalde optredens.

Tabel 2.2 Bezoekers diverse podia
podia
%
grotere podia
95
winkelstraten
59
café’s
34
waterbus
4
popcentrale
4
betaald optreden
7
totaal
100

aantal
28.500
17.700
10.200
1.200
1.200
2.000
30.000

Aantal bezochte optredens
Gemiddeld hebben de respondenten zo’n 7 van
de 80 optredens van het festival bijgewoond.
Bezoekers uit Dordrecht en de Drechtsteden
hebben gemiddeld ruim 7 optredens bijgewoond,
bezoekers van buiten de regio gemiddeld 5.
Zoals we hierboven al zagen heeft 7% van de
bezoekers ook één of meerdere betaalde optredens bijgewoond. Dit komt neer op circa 2.000
bezoeken. Dit komt overeen met de gegevens
van de kaartverkoop (zie tabel 2.3). Driekwart
van de (betalende) respondenten bezocht één
betaald optreden, de overigen woonden twee of
drie betaalde optredens bij.

aantal
10.000
20.000
11.000
30.000
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Tabel 2.3 Bezoekers betaalde optredens
Ten Years After
Dominik Clayton
The Rhythm of Blues
beatcollectve.nl
Jazz-podium
Afterparty
totaal
Bron: kaartverkoop

aantal
600
200
200
500
300
200
2000

2.2 Herkomst bezoekers
Herkomst
Zoals we de vorige paragraaf al zagen bezochten
15.000 Dordtenaren het festival. Hiervan wonen
6.000 bezoekers in de binnenstad en 9.000
bezoekers elders in Dordrecht. Van de 15.000
bezoekers van buiten Dordrecht kwamen er
5.500 uit de regio, 5.000 uit de rest van ZuidHolland, 4.000 uit de rest van Nederland en 500
uit het buitenland (zie tabel 2.4).

Tabel 2.4 Herkomst (unieke) bezoekers
%
binnenstad Dordrecht
20
elders uit Dordrecht
31
Drechtsteden
18
overig Zuid/Holland
16
overig Nederland
13
buitenland
2
totaal
100

aantal
6.000
9.000
5.500
5.000
4.000
500
30.000

Vervoermiddelen
De meeste bezoekers van buiten Dordrecht
(64%) kwamen met de auto of motor naar Dordrecht (zie tabel 2.5). Op de tweede plaats staat
de waterbus met 18%. Dit betreft voornamelijk
bezoekers uit de Drechtsteden. Van de bezoekers uit de rest van Nederland kwam één op de
zes met de trein.

Tabel 2.5 Gebruikte vervoermiddelen (in procenten van
bezoekers van buiten Dordrecht)
vervoermiddel
%
auto / motor
64
waterbus
18
trein
9
fastferry
5
(brom)fiets
4
anders
0
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2.3 Herhalingsbezoek Rhythm & Blues
Festival
De meeste bezoekers uit Dordrecht hebben het
festival al vaker bezocht (zie tabel 2.6). Een
kwart van hen heeft het festival zelfs al meer
dan 4 keer bezocht. Voor veel bezoekers van
buiten Dordrecht (60%) was het de eerste keer
dat zij het Rhythm & Blues Festival bezochten.
Degenen voor wie dit niet het eerste bezoek
was, zijn meestal één of twee keer eerder bij het
festival geweest.
Van de bezoekers geeft 90% aan het festival
volgend jaar weer te gaan bezoeken. Onder
Dordtenaren is dit percentage nog wat hoger,
maar ook de meeste bezoekers van buiten Dordrecht staan positief tegenover een herhalingsbezoek. Slechts 3% van alle bezoekers zegt het
festival volgend jaar niet te gaan bezoeken.

Tabel 2.6 Herhalingsbezoek Rhythm & Blues Festival
(in procenten)
toDorbuiten
taal
drecht
Dordrecht
herhalingsbezoek
eerste keer
38
21
60
vaker bezocht
62
79
41
aantal keer festival bezocht*
1 of 2 keer
54
37
75
3 of 4 keer
31
39
21
meer dan 4 keer
15
24
4
herhalingsbezoek volgend jaar
ja
90
96
83
misschien
5
2
9
weet nog niet
3
0
5
nee
3
2
3
* percentage bezoekers dat het festival al vaker bezocht heeft

2.4 Bezoekersprofiel
In tabel 2.7 is het bezoekersprofiel van het
Rhythm & Blues festival af te lezen. Het festival
trok met name veel 40 tot 65-jarigen, maar juist
weinig 65-plussers. Ook de bevolking onder de
30 jaar was wat minder sterk vertegenwoordigd.
Het opleidingsniveau was – vergeleken met andere evenementen, met uitzondering van de
Boekenmarkt – redelijk hoog. Het aandeel allochtonen was net als bij de meeste andere evenementen erg laag.
De helft van de bezoekers kwam met twee personen naar het festival. Gemiddeld telden de
gezelschappen 2,8 personen. 15% van de respondenten had kinderen onder 18 jaar in het
gezelschap.
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Tabel 2.7 Bezoekersprofiel Rhythm & Blues Festival, in vergelijking met andere Dordtse evenementen (in procenten)
Rhythm &
Blues Festival
2004

Dordt in
Stoom 2004

Zomerkermis
2003

Boekenmarkt
2002

Kerstmarkt
2001

bevolking
Dordrecht*

geslacht
man
51
33
29
45
35
vrouw
49
68
71
54
65
leeftijd
15 - 29 jaar
14
10
36
10
20
30 - 39 jaar
20
24
36
11
19
40 - 49 jaar
32
20
15
25
22
50 - 64 jaar
29
32
9
44
28
65 jaar e.o.
4
14
3
10
10
opleidingsniveau
max. mavo
30
42
43
22
42
Havo/vwo/mbo
45
37
39
38
39
Hbo/wo
24
21
18
40
19
etniciteit
Autochtoon
100
100
90
97
98
allochtoon
0,5
0,4
10
1
2
gekomen met
1 persoon
10
10
4
24
10
2 personen
51
52
28
54
51
3 of 4 personen
27
22
46
18
29
5 of meer
12
9
21
4
10
gemiddeld aantal
2,8
3,0
3,5
2,2
2,8
personen
met kinderen
15
35**
66**
12**
27**
< 18 jaar
* Als referentie; geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en etniciteit in procenten van bevolking. Bron: GBA, 1-1-2004
** Met kinderen onder de 13 jaar

Gemiddeld brachten zij 1,5 kind mee. Het percentage bezoekers met kinderen is vergeleken
met andere evenementen erg laag, zeker omdat
we bij de andere evenementen hebben gekeken
naar kinderen onder de 13 jaar. Op zich is dit
niet vreemd, omdat een groot deel van het festival zich (laat) in de avond afspeelt. Bovendien is
het niet een muzieksoort die bij uitstek veel jongeren aanspreekt

2.5 Informatiebronnen
Aan de respondenten is gevraagd hoe zij van het
Rhythm & Blues Festival wisten. Bij veel bezoekers was dat via een huis-aan-huisblad (zie tabel
2.8). Onder Dordtenaren was verder de Dordtenaar een belangrijke informatiebron. Bezoekers
van buiten Dordrecht wisten het vaak van familie en vrienden.
Arrow radiostations
Van de respondenten noemde 6% spontaan de
Arrow radiostations als informatiebron (zie tabel
2.8). Aan de respondenten die Arrow radio niet
noemden is alsnog gevraagd of zij het toevallig
ook op één van deze stations hebben gehoord.
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49
51
23
20
18
22
17
40
39
21
85
15

Hieruit bleek dat in totaal 17% van de respondenten een aankondiging van het Rhythm &
Blues Festival heeft gehoord op één van de Arrow radiostations. Bij bezoekers van buiten Dordrecht is dit percentage nog iets hoger.

Tabel 2.8 Informatiebronnen (in procenten)
totaal
Dordrecht
huis-aanhuisblad
Dordtenaar
familie /vrienden
affiche
internet
Arrow radio:
spontaan
bij navraag
ander radiostation
ander dagblad
liep er toevallig
tegenaan
VVV
anders

47

61

buiten
Dordrecht
29

30
28
20
12

45
21
29
6

11
36
10
15

6
17
5

4
15
2

9
20
9

5

2

9

2
1
8

3
0
7

0
1
9

13

14
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3 Waardering voor het festival
In dit hoofdstuk beschrijven we hoe de bezoekers van het Rhythm & Blues Festival het evenement waarderen. In 3.1 bekijken we de waardering voor het totale evenement, maar ook voor specifieke optredens
en de diverse soorten podia. Verder beschrijven we de ervaring die de bezoekers hadden met het thema
‘Mardi Grass’ en geven we hun meningen weer over de uitbreiding van het festival in relatie tot de kwaliteit van de optredende bands. In 3.2 vergelijken we de waardering voor het festival met andere Dordtse
evenementen.

3.1 Waardering festival
Het Rhythm & Blues Festival wordt door de respondenten beoordeeld met gemiddeld een 7,6
(zie tabel 3.1). Slechts 2% van de respondenten
geeft een onvoldoende aan het festival. Ook de
sfeer en de programmering van het festival krijgen een ruime voldoende. De respondenten uit
Dordrecht geven gemiddeld hogere cijfers voor
het festival als geheel (7,8), voor de sfeer in de
binnenstad (7,9) èn voor de programmering van
het festival (7,6) dan respondenten van buiten
Dordrecht.

Mardi Grass
Tweederde van de respondenten is het niet opgevallen dat de organisatie een sfeer van Mardi
Grass heeft proberen te introduceren op het
festival (zie tabel 3.2). Van de respondenten die
de sfeer van Mardi Grass wèl opgemerkt hadden, vond de meerderheid dit níet leuk. De overige respondenten vonden het wèl leuk, of gaven
aan dat het voor hen niets uitmaakte.

Tabel 3.2 Waardering Mardi Grass

Van de diverse betaalde optredens waardeerden
de respondenten het optreden van Ten Years
After (de hoofdact van het festival) het hoogst
met een 8,2. Het laagst gewaardeerde optreden
(The Rhythm of Blues) kreeg van de respondenten ook nog een ruime voldoende (7,0).
De respondenten zijn ook zeer tevreden over de
diverse podia. Grote verschillen in waardering
van de diverse podia zijn er niet.

Tabel 3.1 Waardering Rhythm & Blues Festival
n
gem.
% onvolrapportdoende
cijfer
algemeen
totaalcijfer

7,6

2

sfeer

7,6

5

programmering

7,5

5

43

8,2

2

11

7,6

0

9

7,0

0

9

7,4

0

optredens
Ten
Years
After
Dominik Clayton
The Rhythm of
Blues
Afterparty
podia
grotere podia
Popcentrale
café’s
winkelstraten
waterbus

183

7,6

2

5

7,2

0

77

7,6

3

109

7,5

0

11

7,4

9
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leuk
maakt niet uit
niet leuk
is niet opgevallen

%
5
4
25
66

Uitbreiding podia en kwaliteit bands
De uitbreiding van het aantal podia en optredens
in de afgelopen jaren maakt het festival voor
bijna de helft van de respondenten aantrekkelijker (zie tabel 3.3). Voor ongeveer één op de zes
respondenten wordt het festival daardoor echter
minder aantrekkelijk. De bezoekers van buiten
Dordt geven vaker aan dat de uitbreiding van het
festival het minder aantrekkelijk maakt dan bezoekers uit Dordrecht.
Als reden voor het minder aantrekkelijk worden
van het festival geven de respondenten onder
andere aan dat de afstanden tussen de verschillende podia te groot worden en het daarom beter zou zijn om meer te centraliseren (n=18).
Ook vindt een aantal respondenten dat het gewoonweg te veel wordt; je kunt immers niet op
alle plaatsen tegelijk zijn (n=9). Anderen merken
op dat er door het grote aantal podia veel en
lange pauze’s ontstaan, zodat je veel tegen lege
podia aankijkt (n=7). Ten slotte merkt een aantal respondenten op dat door de uitbreiding de
kwaliteit van de bands minder wordt; zij zien
liever een klein aantal podia met grote namen
(n=6).
Over de kwaliteit van de bands ten opzichte van
voorgaande jaren heeft ruim de helft van de res-
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pondenten een mening. Het merendeel van deze
respondenten vindt dat de kwaliteit dit jaar beter
dan of gelijk aan die van vorig jaar was. Een
klein deel van de respondenten is van mening
dat de kwaliteit van de bands is achteruitgegaan.
De helft van de respondenten heeft geen behoefte aan optredens van kwalitatief betere
bands waarvoor betaald moet worden. Ruim een
kwart heeft hier echter wèl behoefte aan; deze
behoefte is onder Dordtenaren nog iets groter
dan onder de andere bezoekers. Vijf respondenten merkten op dat ze wel behoefte hadden aan
meer betaalde optredens, maar dat het dan wel
goede bands moesten zijn en dat het niet te
duur mocht zijn.
We hebben geen verband gevonden tussen de
mening over de kwaliteit van de bands ten opzichte van voorgaande jaren en de behoefte aan
meer (betaalde) kwalitatief goede bands.

Tabel 3.3 Uitbreiding podia en optredens en kwaliteit
bands (in procenten)
%
uitbreiding podia en optredens
minder aantrekkelijk

14

maakt niet uit

21

aantrekkelijker

44

weet niet/geen mening

21

De volledige opmerkingen van alle respondenten
zijn opgenomen in bijlage 4. Omdat het om subjectieve opmerkingen gaat die meestal maar
door één of enkele respondenten worden gemaakt, zullen we de opmerkingen hier niet uitgebreid behandelen. Hieronder geven we kort de
opmerkingen weer die door vijf of meer respondenten werden gemaakt:
•
•
•
•
•
•

Ga zo door!
Het programma klopte niet / veel optredens
begonnen niet op tijd
De podia liggen erg ver uit elkaar / festival zou
meer gecentraliseerd mogen worden
Betere verdeling over de podia van optredens en
pauzes
Openbaar vervoer (met name vaartijden)
Plastic en rommel op straat: prullenbakken
plaatsen

3.2 Vergelijking met andere evenementen
Als we de waardering voor het festival vergelijken met andere Dordtse evenementen, zien we
dat het Rhythm & Blues Festival zowel qua totaalcijfer, als qua sfeer net iets onder het gemiddelde scoort (zie tabel 3.4). Andere ‘special interest’ evenementen – zoals het Belcanto Festival
en de Boekenmarkt – scoorden wat hoger dan
het Rhythm & Blues Festival.

kwaliteit bands t.o.v. voorgaande jaren
beter

26

gelijk

27

slechter

5

weet niet / 1e keer R&B

43

behoefte aan meer (betaalde) kwalitatief goede bands
ja

27

misschien

12

nee

51

weet niet/geen mening

10

Opmerkingen respondenten
In de telefonische enquête is aan de respondenten ook gevraagd of zij nog opmerkingen over of
suggesties voor het Rhythm & Blues Festival
hadden. De meeste opmerkingen gingen over de
programmering; zowel over de omvang, de podia, de uitvoering van de planning en het soort
muziek werden veel opmerkingen gemaakt. Verder maakten de respondenten een aantal opmerkingen over het openbaar vervoer en werden er
suggesties gedaan en aandachtspunten gegeven. Tot slot werd ook een aantal complimenten
over het festival gegeven.
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Tabel 3.4 Waardering diverse evenementen
evenement
rapportrapportcijfer
cijfer
totaal
sfeer
Dordt in Stoom 2004
8,2
8,3
Boekenmarkt 2002
8,1
8,1
Belcanto Festival 2003
7,9
7,9
Rhythm & Blues Festival
7,6
7,6
2004
Kerstmarkt 2001
7,6
7,6
Zomerkermis 2003
7,1
7,2
Bron: diverse evenementenonderzoeken SGB

In een onderzoek onder Dordtenaren naar opinies en waarderingen over evenementen scoorde (een eerdere versie van) het Rhythm & Blues
Festival gemiddeld2. Het festival kreeg toen een
gelijke beoordeling als het Wantijpop / Rainbowpark, de Wantijconcerten, de opening van de
Markt/Statenplein, het Belcanto Festival en de
Hofdagen.

2
Opinies over en waardering voor evenementen in
Dordrecht, SGB, 2003
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4 Toeristische betekenis
In dit hoofdstuk geven we een beeld van de toeristische betekenis van het Rhythm & Blues Festival voor
Dordrecht. Eerst beschrijven we wat we precies verstaan onder toeristisch bezoek en beschrijven we de
omvang van dit bezoek bij het festival (4.1). Vervolgens kijken we welke activiteiten de bezoekers van het
festival nog meer hebben ondernomen in Dordrecht (4.2). Tenslotte geven we in 4.3 weer in hoeverre de
bezoekers Dordrecht al kenden en in welke mate de bezoekers Dordrecht vaker zullen gaan bezoeken.

4.1 Toeristisch bezoek

4.2 Combinatiebezoek

We noemen een bezoeker van het Rhythm &
Blues Festival een toeristische bezoeker als hij
van buiten de stad komt. Het gaat dus om bezoekers uit de Drechtsteden, uit de rest van
Zuid-Holland, uit de rest van Nederland èn uit
het buitenland.

Bijna driekwart van de bezoekers van buiten
Dordrecht hebben hun bezoek aan het Rhythm
& Blues Festival gecombineerd met één of meer
andere activiteiten in Dordrecht (zie tabel 4.2).
Bijna de helft van de respondenten is tijdens het
festival uit eten geweest in Dordrecht. Ook populair waren het bekijken van de binnenstad/maken van een stadswandeling en winkelen in de binnenstad.

Naar schatting heeft het festival ongeveer
30.000 unieke bezoekers getrokken. Uit de passantenenquête blijkt dat 49% van deze bezoekers van buiten Dordrecht komen, wat neerkomt
op ongeveer 15.000 unieke toeristische bezoekers. In tabel 4.1 is af te lezen waar deze bezoekers precies vandaan komen. Tevens zijn er
naar schatting nog 2.500 ‘toevallige’ bezoekers
van buiten de stad bij het festival geweest; deze
mensen kwamen niet speciaal voor het festival
naar de stad, maar hebben uiteindelijk wel een
optreden bijgewoond. Het aantal toeristische
bezoekers is dus 17.500 (zie tabel 4.1).
Een grote meerderheid van de respondenten van
buiten Dordrecht (82%) wist van het Rhythm &
Blues Festival en was daarom ook naar (de binnenstad van) Dordrecht gekomen. Respondenten
uit de Drechtsteden kwamen minder vaak speciaal voor het festival naar Dordt dan respondenten uit de rest van Zuid-Holland. Het aantal bezoekers van buiten Dordrecht dat speciaal voor
het festival gekomen is, is 15.000.

Tabel 4.2 Combinatiebezoek (in procenten van bezoekers van buiten Dordrecht)
uit eten
de binnenstad bekijken
winkelen in de binnenstad
bezoek aan vrienden / familie
bezoek Hof / Augusteinenkerk /
Grote Kerk
overnacht in hotel of pension
bezoek museum / galerie

%
43
30
23
15
8
1
0

Bluesarrangement
In totaal hebben drie respondenten overnacht in
een hotel of pension. Twee daarvan hebben
daarbij gebruik gemaakt van het Bluesarrangement. De andere respondent heeft geen gebruik
gemaakt van dit arrangement, maar wist wel
van het bestaan ervan af. Het aantal respondenten is hier te klein om er een totaal aan gebruikte
“Bluesarrangementen” uit af te leiden.

Tabel 4.1 Toeristische bezoekers
% bezoekers
aantal bezoekers
% speciaal gekomen
Drechtsteden
18
6.500
72
overig Zuid-Holland
16
5.500
94
overig Nederland
13
5.000
79
buitenland
2
600
82*
totaal
49
17.500
82
* Percentage geschat op basis van gemiddelde van toeristische bezoekers
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aantal speciaal gekomen
5.500
5.000
4.000
500
15.000
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Tabel 4.3 Bekendheid en imago Dordrecht (in procenten)
Drechtsteden

overig ZuidHolland

overig Nederland

totaal buiten Dordrecht

bekendheid Dordrecht
helemaal niet

0

9

49

16

een beetje

2

26

15

13

redelijk goed

11

40

35

27

heel goed

87

25

0

44

80
20

73
27

82
18

Dordrecht aantrekkelijker geworden*
ja
86
nee
14
* percentage bezoekers dat Dordrecht al vaker bezocht heeft

Tabel 4.4 Herhalingsbezoek aan Dordrecht (in procenten
Drechtsteden

overig ZuidHolland

overig Nederland

totaal buiten
Dordrecht

bezoekverleden Dordrecht
eerste bezoek
0
12
49
17
laatste bezoek > 2 jaar geleden
2
17
21
12
laatste bezoek < 2 jaar geleden
98
72
30
71
herhalingsbezoek binnen 1 à 2 jaar
ja
100
91
64
88
misschien
0
0
13
4
weet nog niet
0
8
1
3
nee
0
1
21
6
eerder bezoek aan het festival / was eerste
kennismaking met Dordrecht*
4
13
7
is na dit eerste bezoek Dordrecht vaker gaan
bezoeken**
100
* percentage bezoekers die Dordrecht al vaker bezocht hebben
** 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

4.3 Kennismaking met Dordrecht en
herhalingsbezoek
Bekendheid en imago Dordrecht
Bijna eenderde kende Dordrecht nog helemaal
niet of slechts een beetje (zie tabel 4.3). Hierin
zijn wel grote verschillen te vinden in de verschillende groepen respondenten: respondenten
uit de Drechtsteden kenden Dordrecht bijna allemaal al (heel) goed, terwijl bijna tweederde van
de respondenten uit de rest van Nederland Dordrecht nog niet of nauwelijks kenden.
Van de respondenten die Dordrecht al wel kenden vindt de overgrote meerderheid dat Dordrecht de laatste jaren aantrekkelijker geworden
is om te bezoeken. Hierbij zijn respondenten uit
de Drechtsteden het meest positief.
Eerste bezoek en herhalingsbezoek
Respondenten uit de Drechtsteden hebben Dordrecht allemaal al eens eerder bezocht, hun laat-
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ste bezoek was meestal minder dan twee jaar
geleden (zie tabel 4.4). Van de respondenten uit
overig Zuid-Holland heeft bijna driekwart Dordt
minder dan twee jaar geleden bezocht. Bij respondenten uit de rest van Nederland is dit bij
slechts drie op de tien het geval. Voor de helft
van de bezoekers uit de rest van Nederland was
dit het eerste bezoek aan Dordt. In totaal heeft
het festival ruim 2.500 personen van buiten de
regio verleid tot een eerste bezoek aan Dordrecht.
Negen op de tien toeristische bezoekers verwachten Dordrecht - afgezien van een eventueel
herhalingsbezoek aan het Rhythm & Blues Festival - binnen twee jaar nogmaals te bezoeken.
Onder respondenten uit de rest van Nederland is
dit relatief het minst vaak het geval, maar ook
hier gaat het nog om tweederde van de bezoekers. Ongeveer 2.200 bezoekers die voor het
eerst in Dordrecht waren, zullen Dordrecht binnen 1 à 2 jaar weer bezoeken.
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Voor een aantal respondenten was een eerder
bezoek aan het Rhythm & Blues Festival hun
eerste kennismaking met Dordrecht. Al deze
respondenten zijn daarna Dordrecht vaker gaan
bezoeken. Het uitgelokte herhalingsbezoek lijkt
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dus erg hoog te zijn. Wel moet opgemerkt worden dat het hier om een klein aantal respondenten gaat, zodat we geen harde conclusies kunnen trekken.
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5 Economische betekenis
In dit hoofdstuk geven we een beeld van de economische betekenis van het Rhythm & Blues Festival voor
Dordrecht. Allereerst beschrijven we hoe we de economische betekenis meten (5.1). Vervolgens berekenen we in 5.2 de omvang van de economische betekenis van het festival. In 5.3 beschrijven we tenslotte
in welke mate de bestedingen van de organisatie van het festival terugvloeien in de Dordtse economie.

5.1 Definitie economische betekenis
voor de lokale economie
In dit onderzoek gebruiken we een enigszins
beperkte definitie van economische betekenis.
We berekenen de uitgaven die de unieke bezoekers tijdens het festival in Dordrecht hebben
gedaan, maar stellen daarbij wel een aantal
voorwaarden:
•

•

•

Het moet gaan om uitgelokte bestedingen; dit
definiëren we als bestedingen van bezoekers die
speciaal voor het festival naar (de binnenstad
van) Dordrecht zijn gekomen.
De bestedingen moeten toe te schrijven zijn aan
het festival; we rekenen dus geen bestedingen
mee die anders ook in Dordrecht gedaan zouden
zijn. Dit komt erop neer dat we winkelbestedingen van bezoekers uit Dordrecht niet meerekenen, omdat te verwachten is dat deze sowieso
wel in Dordrecht gedaan worden.
Het moet gaan om directe bestedingen; we
rekenen dus alleen de bestedingen mee die tijdens het festival zijn gedaan. Indirecte bestedingen (bijvoorbeeld bij vervolgbezoeken) worden
dus niet meegerekend.
Als we deze voorwaarden vertalen naar de bestedingen die tijdens het Rhythm & Blues Festival gedaan zijn, worden dus de volgende bestedingen meegerekend:

•
•
•

bestedingen aan eten en drinken tijdens het
festival;
bestedingen aan betaalde optredens;
bestedingen (van bezoekers van buiten Dordrecht) aan winkelen.
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In dit geval worden bestedingen aan hotelovernachtingen niet meegerekend. Het is echter wel
te verwachten dat een deel van de (buitenlandse) bezoekers hier geld aan heeft uitgegeven.
De hierboven beschreven ‘definitie’ van economische betekenis is zoals gezegd enigszins beperkt en richt zich alleen op de korte termijn. De
effecten op de langere termijn (verbeteren van
aantrekkelijkheid en imago van Dordrecht) zijn
niet te kwantificeren, maar zijn wellicht nog belangrijker dan de effecten op de korte termijn.

5.2 Direct uitgelokte bestedingen van
bezoekers aan het festival
In tabel 5.1 is de economische betekenis van
het Rhythm & Blues Festival berekend op basis
van bezoekersaantallen, gegevens uit de passantenenquête en gegevens uit de telefonische enquête. Uitgegaan is van het aantal unieke bezoekers uit Dordrecht en van buiten Dordrecht.
Toevallige bezoekers zijn buiten beschouwing
gelaten. Vervolgens is gekeken naar het gemiddelde bedrag dat besteed is aan een bepaalde
categorie, het percentage bezoekers dat speciaal
voor het festival gekomen is, en het percentage
bezoekers dat geld heeft uitgegeven aan de betreffende categorie. Op deze manier is het totaalbedrag aan direct uitgelokte bestedingen
berekend. Uit de tabel blijkt dat het totaalbedrag
aan direct uitgelokte bestedingen ongeveer
€ 975.000 is, wat neerkomt op € 33 per bezoeker.
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Tabel 5.1 Economische betekenis Rhythm & Blues Festival
€ / % / aantal
totaal aantal unieke bezoekers

30.000

bezoekers uit Dordrecht
% bezoekers uit Dordrecht

51%

aantal unieke bezoekers uit Dordrecht:

15.000

eten/drinken
gemiddeld besteed bedrag per persoon*

€ 32

% geld uitgegeven aan eten en/of drinken

93%

gemiddeld besteed bedrag per bezoeker**

€ 30

totaal bedrag

€ 450.000

betaalde optredens
gemiddeld besteed bedrag per persoon*

€ 20

% geld uitgegeven aan betaalde optredens

6%

gemiddeld besteed bedrag per bezoeker**

€1

totaal bedrag

€ 15.000

totaal uitgelokte bestedingen

€ 465.000

bezoekers van buiten Dordrecht
% bezoekers van buiten Dordrecht

49%

aantal unieke bezoekers van buiten Dordrecht:

15.000

eten/drinken
gemiddeld besteed bedrag per persoon*

€ 29

% geld uitgegeven aan eten en/of drinken

99%

gemiddeld besteed bedrag per bezoeker**

€ 29

totaal bedrag

€ 435.000

winkelen
gemiddeld besteed bedrag per persoon*

€18

% geld uitgegeven aan winkelen

15%

gemiddeld besteed bedrag per bezoeker**

€3

totaal bedrag

€ 45.000

betaalde optredens
gemiddeld besteed bedrag per persoon*

€ 23

% geld uitgegeven aan betaalde optredens

9%

gemiddeld besteed bedrag per bezoeker**

€2

totaal bedrag
totaal uitgelokte bestedingen

€ 30.000
€ 510.000

alle bezoekers
totaal uitgelokte bestedingen
€ 975.0 00
gemiddeld bedrag uitgelokte bestedingen per unieke bezoeker
€ 33
*
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
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Vergelijking met andere evenementen
In vergelijking met andere evenementen zijn de
uitgelokte bestedingen per bezoeker bij het Rhythm & Blues Festival erg hoog (zie tabel 5.2). Dit
komt met name door de bestedingen aan eten
en drinken van de bezoekers tijdens het festival;
het gemiddelde uitgegeven bedrag hiervoor is
€ 30, ruim hoger dan bij andere evenementen.
Een verklaring hiervoor kan zijn dat het festival
(in tegenstelling tot de meeste andere evenementen) zowel ’s middags als ‘s avonds plaatsvond, waardoor veel bezoekers in Dordrecht
gegeten hebben. Eerder zagen we ook al dat een
groot deel van de bezoekers (43%) uit eten is
geweest tijdens het festival. Bovendien zijn veel
bezoekers op meerdere dagen bij het festival

geweest. Verder is het ook typisch een evenement waarbij de nodige glaasjes worden gedronken.
In tegenstelling tot de uitgaven aan eten en drinken hebben de bezoekers tijdens het festival
weinig uitgegeven aan winkelen, zeker in vergelijking met andere evenementen. Dit is deels te
verklaren door het grote evenementengebied;
lang niet alle podia stonden in de directe nabijheid van winkels. Ook waren op zondag de winkels gesloten, terwijl bij andere meerdaagse evenementen (zoals Dordt in Stoom) de winkels
vaak wel open zijn. Ook vonden de meeste optreden ’s avonds plaats, dus nadat de winkels
gesloten waren.

Tabel 5.2 Uitgelokte bestedingen bij diverse evenementen
evenement
eten/drinken per
eten/drinken per bewinkelen per betotaal per
bezoeker uit Dorzoeker van buiten
zoeker van buiten
bezoeker
drecht
Dordrecht
Dordrecht
Rhythm & Blues Festival ‘04
€ 30
€ 29
€3
€ 33*
Zomerkermis 2003
€2
€1
€2
€ 24*
Dordt in Stoom 2004
€ 10
€9
€ 11
€ 16
Boekenmarkt 2002
€2
€5
€ 16**
€ 14*
Kerstmarkt 2001
€2
€4
€ 19
€ 10
Belcanto Festival 2003
€4
€8
€3
€ 9***
Gemiddelde voor dagtoeris€ 13,30
me evenementen
*
inclusief uitgaven aan evenement zelf
**
betreft uitgaven aan aankopen op de Boekenmarkt
***
inclusief uitgaven aan overnachtingen
Bronnen: specifieke evenementen: diverse publieksonderzoeken SGB; gemiddelde voor dagtoerisme naar evenementen:
ZKA, Toer Teller 2002 Zuid-Holland

5.3 Bestedingen van de evenementorganisatie in de Dordtse economie
Naast de direct uitgelokte bestedingen van bezoekers spelen ook de bestedingen van de organisatie een rol bij de economische betekenis van
het festival. Veel uitgaven van de organisatie –
zoals podiumhuur, catering en drukwerk – worden immers gedaan in de Dordtse economie.
In tabel 5.3 hebben we het totale budget van de
organisatie uitgesplitst naar verschillende categorieën. Na bestudering blijkt dat bijna eenderde
van het totale budget direct terugvloeit in de
locale economie, wat neerkomt op ruim
€ 30.000. Naar alle waarschijnlijkheid wordt een
deel van de uitkoop van artiesten en het overige
budget ook (direct of indirect) besteed in Dordrecht. Tenminste een deel van de artiesten zal
immers ook geld uitgeven aan eten, drinken en
overnachtingen.
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Tabel 5.3 Bestedingen organisatie Rhythm & Blues
Festival
bestedingspost
€
%
directe bestedingen in Dordts bedrijfsleven
podiumhuur

23.000

catering artiesten/organisatie

3.000

logies artiesten

1.000

Drukwerk

3.000

openbaar vervoer

1.000

totaal directe bestedingen

31.000

29

uitkoop artiesten
40.000
overig
35.000
totaal budget
106.000
Bron: organisatie Rhythm & Blues Festival

38
33
100
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Bijlagen
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Bijlage 1:
VRAGENLIJST “RHYTHM & BLUES FESTIVAL” bezoekers van buiten Dordrecht
augustus 2004
Noteren: woonplaatscode:
geslacht:

man

vrouw

leeftijdcode:

resp.nr.

dagcode:

locatiecode:

Introductie: Goedenavond, u spreekt met …… van het SGB in Dordrecht. Bent u naar het Rhythm & Blues Festival 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 het Festival heeft bezocht? Info herhalen.
1. Hoe wist u van het Rhythm & Blues Festival? (meerdere antwoorden mogelijk; als men
krant of radio noemt wel even doorvragen. Als de Arrow radiostations niet spontaan genoemd worden, dan ook 1b vragen)
 via familie, vrienden of kennissen
 via de VVV
 in een huis-aan-huisblad
 via één van de Arrow radiostations
 in de Dordtenaar
 via een ander radiostation
 in een ander dagblad
 liep er toevallig tegenaan



via een affiche



anders

1b. Heeft u het toevallig ook op één van de Arrow radiostations gehoord?



ja



nee

2. Het Rhythm & Blues Festival bestaat uit optredens op vrijdag, zaterdag en zondag. Op welke dagen heeft u het festival bezocht? (meerdere antwoorden mogelijk)
 vrijdag
 zaterdag
 zondag
3. Welke van de volgende optredens heeft u bijgewoond? En kunt u een rapportcijfer geven
voor deze optredens? Heeft u ….. bezocht? (allemaal opnoemen)
N.B. vraag naar hele rapportcijfers; laat ze anders afronden
ja
nee
cijfer
a. Ten Years After (zaterdag 23.45 Bibelot)





b.

Dominik Clayton (vrijdag 22.00 Bibelot)





c.

The Rhythm of Blues (vrijdag 23.45 Bibelot)





d.

Beat Collective.nl (zondag 00.00 het Dolhuys)





e.

Afterparty (zondag 21.00 het Dolhuys)
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4. Bent u bij de volgende podia geweest? En kunt u een rapportcijfer geven voor deze podia?
Bent u bij de ….. geweest?(allemaal opnoemen)
N.B. vraag naar hele rapportcijfers; laat ze anders afronden ja
nee
cijfer
a. Grotere buitenpodia (Statenplein, Scheffersplein etc.)


b. Popcentrale





c. Binnenpodia in café’s





d. Kleinere podia in de winkelstraten





e. Podia op de waterbus





5. Hoeveel van de 80 optredens van het Festival heeft u ongeveer bijgewoond
(of deels bijgewoond)?
6a. Heeft u naast de gratis optredens ook één of meerdere betaalde optredens bijgewoond?

nee



ja

Æ 6b. Hoeveel betaalde optredens heeft u bijgewoond?

7. Op het festival is geprobeerd een sfeer van een soort Amerikaans carnaval, genaamd Mardi
Grass, te introduceren. Vond u dat leuk of niet, of is u daar helemaal niets van opgevallen?
 nee, helemaal niet leuk
 ja, wel leuk
 nee, niet zo leuk
 ja, erg leuk
 maakt mij niet uit
 is me niet opgevallen
8a. De laatste jaren is het aantal podia en optredens steeds verder uitgebreid. Maakt deze uitbreiding het festival voor u aantrekkelijker of minder aantrekkelijk?
 veel minder aantrekkelijk
 iets aantrekkelijker Æ ga naar vraag 8c
 iets minder aantrekkelijk
 veel aantrekkelijker Æ ga naar vraag 8c
 maakt mij niet uit Æ ga naar vraag 8c  weet niet / geen mening Æ ga naar vraag 8c
8b. Waarom is dit voor u minder aantrekkelijk?

8c. Wat vindt u van de kwaliteit van de bands in vergelijking tot de voorgaande jaren?
 beter
 slechter
 gelijk
 weet niet / dit is de 1e keer Rhythm & Blues Festival
8d. Heeft u behoefte aan meer optredens van kwalitatief goede bands waarvoor entreegeld
betaald moet worden?
 ja
 nee
 misschien
 weet niet / geen mening
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9. Kunt u een rapportcijfer geven voor de volgende onderdelen van het Rhythm & Blues festival? N.B. vraag naar hele rapportcijfers; laat ze anders afronden
a. de sfeer in de binnenstad tijdens het Festival
b. de programmering van het Festival
c. een totaalcijfer voor het hele Festival

10a.

Met hoeveel personen bent u naar het festival gekomen, inclusief uzelf?

10b.

Hoeveel personen daarvan waren kinderen onder de 18 jaar?

11. Met welk vervoermiddel bent u naar Dordrecht gekomen? Slechts één antwoord aankruisen. Bij meerdere vervoermiddelen het belangrijkste vervoermiddel aankruisen.






met de auto/motor
met de bus
met de (brom)fiets
lopend






met de trein
met de waterbus
met de fastferry
anders, nl.:

13. Heeft u tijdens uw bezoek aan het Rhythm & Blues Festival één of meer van de volgende
ja
nee
activiteiten in Dordrecht ondernomen? (allemaal opnoemen)


a. bezoek aan vrienden, familie, kennissen
b. winkelen in de binnenstad


c. de binnenstad bekijken, stadswandeling maken


d. uit eten


e. bezoek aan een museum of galerie


f. bezoek het Hof / Augusteinenkerk / Grote Kerk


g. overnacht in een hotel of pension (als ja, dan ook 13h en i vragen)


13h. Heeft u hierbij gebruik gemaakt van het “Bluesarrangement”?
 ja Æ ga naar vraag 14a
 ja
 nee Æ 13i. Bent u wel bekend met dit arrangement?



nee

14a. Heeft u zelf – of is er door iemand anders voor u – tijdens uw bezoek aan Dordrecht geld
uitgegeven aan eten of drinken?
 nee  ja Æ 14b. Voor hoeveel geld heeft u zelf (1 persoon dus) in totaal tijdens
uw bezoek aan Dordrecht opgemaakt aan eten en drinken?
Ook meerekenen wat iemand anders voor u betaald heeft. (Als
meerdere dagen in de stad geweest: totale bedrag aan eten en
drinken opschrijven, afronden op hele euro’s)
€
15a. Heeft u tijdens uw bezoek aan Dordrecht geld uitgegeven aan winkelen?
 nee  ja Æ 15b. Voor hoeveel geld heeft u in totaal ongeveer uitgegeven aan
winkelen voor u zelf en uw eventuele partner en/of kinderen?
(afronden op hele euro’s)
€
16.

In hoeverre kende u Dordrecht al voordat u het weekend van 20 t/m 22 augustus 2004
naar het Rhythm & Blues Festival kwam? (eventueel antwoordcategorieën voorlezen)
 helemaal niet
 redelijk goed
 een beetje
 heel goed
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17a. Was dit de eerste keer dat u Dordrecht bezocht?
 ja Æ ga naar vraag 18a
 nee
17b. Wanneer heeft u Dordrecht voor het laatst bezocht?

(jaartal)

17c. Vindt u Dordrecht de laatste jaren aantrekkelijker geworden om te bezoeken?
 ja
 nee
18a. Was dit de eerste keer dat u het Rhythm & Blues Festival bezocht?
 ja Æ ga verder met vraag 19
 nee
18b. Hoe vaak heeft u het festival al bezocht, inclusief deze editie?

keer

18c. Was uw eerste bezoek aan het festival toen ook uw eerste bezoek aan Dordrecht?
 nee
 ja Æ 18d. Bent u daarna – afgezien van uw bezoeken aan het R&B
Festival – Dordrecht vaker gaan bezoeken?
 nee  ja
19.

20.

Verwacht u het Rhythm & Blues Festival volgend jaar weer te bezoeken?
ja
 misschien
nee
 weet ik nog niet




Verwacht u – afgezien van uw bezoeken aan het Rhythm & Blues Festival – 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.
21. 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
22.

23.

Tot welke bevolkingsgroep rekent u zichzelf?
Nederlanders
 Marokkanen
Surinamers
 Turken
Antillianen
 andere groep





Ten slotte: hebt u nog opmerkingen over of suggesties voor het Rhythm & Blues Festival?

HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING!
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Bijlage 2:
VRAGENLIJST PASSANTENENQUETE “BIG RIVERS RHYTHM & BLUES FESTIVAL”
Augustus 2004
resp.nr.
Noteren:



Noteren:

geslacht respondent:

vrijdag 20 augustus





zaterdag 21 augustus

 Man

zondag 22 augustus

 Vrouw

Noteren: nummer plaats (optreden / podium / straat) / tijd:
Introductie: Goedemiddag/avond, ik ben van het onderzoeksbureau van de gemeente. Mag ik u
een paar korte vragen stellen in verband met het “Rhythm & Blues Festival”?
(Eventuele toelichting als men daarom vraagt: "De organisatie en de gemeente willen graag weten wie het
festival bezoeken, waar bezoekers vandaan komen en wat ze er van vinden. 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.")

1. In welke plaats woont u?
1  binnenstad Dordrecht
2  elders in Dordrecht
3  andere plaats in de Drechtstedenregio (Papendrecht, Sliedrecht, Alblasserdam,
Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Heerjansdam of ’s-Gravendeel)
4,5  elders, nl:
in de provincie:
9

 buitenland, nl.

Æ bedanken, niet verder gaan

Let op!! V2 niet stellen bij betaalde optredens! (Bibelot en Jazz Sociëteit)
2. Wist u, voordat u hier vandaag kwam, dat er dit weekend in Dordrecht het Rhythm &
Blues Festival is?
 nee Æ mag ik nog even uw leeftijd noteren? Æ ga naar vraag 4
 ja Æ Bent u hier dan ook min of meer speciaal voor het Rhythm & Blues Festival naar
toe gekomen?
 nee Æ ga naar vraag 4
 ja
3. Mogen wij u de komende week nog een keer bellen om u enkele vragen te stellen, zoals
wat u van het festival vond en welke optredens u hebt bezocht? U zou de organisatie daar
een groot plezier mee doen.
 nee Æ jammer, mag ik nog wel uw leeftijd noteren? Æ ga naar vraag 4
 ja Æ Mag ik uw naam en telefoonnummer noteren?
Naam:
Tel: 0

-

Wanneer kan ik u het beste bellen?
4. Wat is uw leeftijd?
1  15 – 29 jaar
2  30 – 39 jaar
3  40 – 49 jaar

 ‘s ochtends
4
5

 ‘s middags  ‘s avonds



50 – 64 jaar
65 jaar of ouder

Hartelijk dank voor uw medewerking en veel plezier bij het Rhythm & Blues Festival
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Bijlage 3:
Opmerkingen respondenten
Programmering: omvang
•
Niet te veel podia; hinderlijk voor bewoners
•
Meer centraliseren. Het geluid mag wat zachter
•
Sfeertje is er maar hangt als los zand aan elkaar, te weinig publiek
•
Festival mag niet te groot worden
•
Meer concentreren qua optredens
•
Locaties wat ver uit elkaar
•
Te verspreid
•
Erg verspreid
Programmering: verdeling / planning
•
Gaarne betere verdeling over de podia. Niet één persoon op een groot podium en een grote band op
een heel klein
•
Laatste week v/d schoolvakantie is een goede periode. Zaterdagavond 6 concerten om 22.00 uur: te
veel??
•
De pauzes niet overal op het zelfde tijdstip houden. Dan valt er ook geen gat bij de uitvoeringen
•
Een strakkere programmering, meer kwalitatief goede bands desnoods met minder podia
•
Liever bands met grote namen op enkele locaties
•
Te weinig activiteiten bij de havens
•
Pauzes beter verdelen over de podia. Niet allemaal tegelijk pauze
•
Op de Bibelot-site was niet bekend dat er veel meer muziek was
•
In delft was ook een jazz festival. Jammer je kan maar op een plaats tegelijk zijn
•
Activiteiten teveel verspreid
•
Ellenlange pauze’s erg hinderlijk
Uitvoering podia
•
Podium op het vlak en gebr. "De Witt" - Houttuinen. "statenplein" op de hoek podium te grote boxen
•
Als je naar een hoofdpodium gaat, verwacht je min of meer een groter oppervlak. Dat was vaak niet
het geval. Dat kan dus groter.
•
De kwaliteit van de geluidsinstallaties v.d. kleinere podia verbeteren.
•
Overgang van Scheffersplein naar Merz erg stil
•
Bij de markt slechte opstelling
•
Terras op de rug van 's podium Statenplein. 3 dgn erg lang
•
Beter aangeven van locaties (buitenpodia)
•
Nabij de kerk was een te klein podium voor een grote band
•
Geluid veel te hard (Statenplein) -> 6
•
Opstelling krap (ivm markt Statenplein) genoten!
•
Misschien wat luifels of windschermen op het groothoofd
•
Geluid weerkaatst tegen huizen
•
Weinig publiek, weinig sfeer, Bibelot podium hoger, meer zicht
•
Sommig geluid kwam slecht over, slechte bekijk altijd het internet op muziekfestivals
•
Tijdens spel luidden de klokken
•
Geluid niet altijd even plezierig
•
Volume te laag bij Dominik Clayton
•
Parasols stonden in de weg
•
Sommig geluid kwam slecht over; slechte opstelling Groothoofd/Kantje Boord. Leuk te belopen stad,
leegstand winkels jammer
Uitvoering planning
•
Weinig zwervende bandjes, groots in de krant, pakt heel minnetjes uit
•
Graag op tijd beginnen
•
Aan de gemelde tijden (uren) houden
•
Vrijdag Bibelot concert begon 10 minuten te laat. Sfeer ontbrak tijdens concert
•
Tijden beter op elkaar afstemmen en parcours ook, bv. een route
•
Optredens dienen op tijd te beginnen, zaterdag een concert veel te laat begonnen
•
Moet zeker zijn v.d. programmering, houd het internet bij, kwam bijna voor niets
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Start optreden vaak veel later
Bands speelden niet op tijd. Lang buiten staan wachten
Zondag liep uit, begonnen niet op tijd, folder klopte niet, internet wel!
Start Veerhuis, te laat begonnen, Statenplein idem. Groothoofd nog niet eens opgebouwd, was dus
beslist minder
Begintijden zijn de aangekondigde tijden
Starttijden voor optredens, teveel lege podia
VVV had gezegd het festival begint om 12.00 uur op vrijdag, in praktijk 14.00 uur
Zonder enige aankondiging betalen voor "Dominik Clayton"
Tijden en groepen kloppen niet
Niet op tijd!
Lange pauze’s hinderlijk, programma klopte niet

Soort muziek
•
Ook eens reggae of zo
•
Bleus! Géén dixieland!
•
Volgend jaar Wiltie de Ville!
•
Meer bleus. Grote podia bij 't Veerhuis ontbreekt!
•
Grotere namen proberen
•
Optredens meer centraliseren. Meer bands die de echte blues spelen.
•
Niet tegelijk met andere stad svp bleus en geen andere genres!
•
Oude groep uitnodigen 60-70er jaren
•
Jongeren bands ook een kans geven
•
Meer oude bleus op het festival zal welkom zijn
•
Men kent Mardi Grass niet echt, begrijpen niet wat 't was, beter introductie
•
Met "overlast" soepeler omgaan! Meer Nederlandse artiesten
•
Mardi Grass? Dan wel meer dan 1 band die dat ook doet
Openbaar vervoer
•
Zaterdagmiddag te weinig te doen. Meer sfeer scheppen. Tijdstip waterbussen pasten niet aan.
•
Openbaar vervoer beter afstemmen op festival
•
Tijden waterbus goed kenbaar maken, programma's ook bij café's neerleggen
•
Betere verdeling over de stad, dichterbij elkaar, vrijdag wat meer levendigheid, fast ferry later laten
doorvaren tijdens festivals
•
Fast ferry kon niet meer terug naar Krimpen, taxi enige keus
•
Waterbus tot later laten varen. Buiten podia dichter bij elkaar
•
Waarom geen vermelding van het festival op pg 409 teletekst, waarom geen nachtvervoer naar Rotterdam
•
Verbinding naar Dordt niet goed!
•
Nog latere, laatste vaartijden waterbus, incl. info daarover
•
Laatste fastferry ging terug om 20.00!
Suggesties
•
Meer kraampjes (eten/drinken)
•
Binnenstad: eten, drinken, klein straatje overkapt
•
Meer muziek in de straten!
•
Meer promoten, zeker buiten Dordt
•
Meer bekendheid buiten Dordrecht, af en toe Rock & Roll bandje
•
Te weinig afvalbakken
•
Ik zag na afloop heel veel plastic rondzwerven dus zou ik de bezoekers willen vragen volgende keer de
vuilnisbakjes op te zoeken.
•
Plastic bekers bij stand aan de voet van Ary Scheffer. Niet zo aantrekkelijk. Café's bij Scheffersplein
wel "echte" glazen
•
Prullenbakken: geef kinderen er bijvoorbeeld een muntje voor, zoals op Lowlands. Geld ook voor Wantijconcerten
•
Meer toiletten plaatsen
•
Het zou meer aan de rivierzijde gesitueerd kunnen zijn
•
Folder per dag met plattegrond zodat je niet doorlopend je blaadje moet draaien
•
Winkels op zondag open houden, te weinig optredens op zondag
•
Gratis parkeren! Zondagavond nog langer doorgaan
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•
•
•

Programma beter verspreiden
Plattegronden moeten overal verkrijgbaar zijn
Mardi Grass meer visueel maken. Meer sfeer creëren, meer aankleden. Boten en water meer benutten. Podia meer benoemen.

Aandachtspunten
•
Prijzen in café's te hoog, thuis stukken goedkoper
•
Festiviteit wel leuk maar wordt 'n beetje veel/leegstand winkels
•
Qua festivals leuk, veel leegstand, ongezellig
•
Pollers, erg irritant
•
Pollers zijn een ramp, kunnen die op zo’n dag niet omlaag?
•
Had meer drukte verwacht
•
Bands: ontvangst heel leuk: limousine aparte busjes voor apparatuur, echter na afloop geen vervoer,
noch voor apparatuur, noch voor mensen
•
Rustig
•
Opzet aardig, maar weinig samenhang, het leken losse flodders. Waterbus was échte Rhythm &
Blues. Bibelot prachtig centrum voor muziek.
•
Stoort: (plastic) rommel op straat, doe daar wat aan: inzamelen/prullenbakken
•
Vijf voor twaalf nog drankjes geschonken, twaalf uur op 'n onprettige manier gesommeerd om "op te
rotten"
•
Te weinig vrije zitplaatsen op Scheffers- en Statenplein
•
Te weinig banken op Statenplein
•
Allemaal wat oubollig!
Complimenten
•
Plezierige indruk
•
Zo doorgaan!
•
Dit festival moet blijven!
•
Goed geregeld!
•
Ga zo door
•
Houden zo!
•
Zonde als het verdwijnt
•
Vooral doorgaan!
•
Moet zeker terugkomen!
•
Ga zo door!
•
Ga zo door, geweldig!
•
Gewoon doorgaan zo met waar ze mee bezig zijn. Ook doorgaan met Schefferspop!
•
Zo doorgaan
•
Geweldig!
•
Ga zo door!
•
Goed bevallen!
•
Ga zo door: iets minder podia
•
Vooral doorgaan
•
Nee, ga zo door!
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Bijlage 4: Notitie “Bezoek aan het Rhythm & Blues Festival 2004”
Korte notitie op basis van het Stadspanelonderzoek van september 2004 en het publieksonderzoek bij het
festival van 20 t/m 22 augustus, SGB, 2004.

1. Conclusies
Het Rhythm & Blues Festival 2004 heeft tussen de 25 en de 35.000 unieke 'bewuste' bezoekers getrokken. Daar komen nog 5 à 10.000 ‘toevallige’ bezoekers bij. Als puntschatting komen we uit op 37.500
unieke bezoekers (30.000 'bewuste' en 7.500 'toevallige' bezoekers). Deze hebben samen op de drie
dagen van het festival in totaal voor 47.500 bezoeken aan het festival gezorgd.

2. Achtergrondinformatie
Het is bij grootschalige, gratis toegankelijke evenementen uitermate moeilijk om een betrouwbaar beeld te
krijgen van het totaal aantal bezoekers aan het evenement. Dat aantal is onder andere van belang voor een
goed beeld van de economische betekenis van het evenement voor de stad. Veelal wordt afgegaan op
schattingen van de organisatie, die er alle belang bij hebben om daarmee eerder aan de hoge dan aan de
lage kant te zitten. Omdat het Evenementenbureau vooral voor de grotere evenementen belang hecht aan
een betrouwbaar beeld van het totaal aantal bezoekers heeft zij het Sociaal Geografisch Bureau opdracht
verstrekt om dit voor de 2004 edities van de evenementen Dordt in Stoom, Toeterade op de Kade en Rhythm & Blues Festival in beeld te brengen. Daartoe is een aantal vragen opgenomen in de stadspanelonderzoeken van juni en september 2004.
In een eerdere notitie is al verslag gedaan van de resultaten voor Dordt in Stoom en Toeterade op de Kade.3 In de onderhavige notitie doen wij verslag van de bevindingen voor het Rhythm & Blues Festival. De
uit het stadspanelonderzoek verkregen informatie combineren we in deze notitie met gegevens uit het
publieksonderzoek dat we bij de 2004 editie van het Rhythm & Blues Festival op 20, 21 en 22 augustus
hebben uitgevoerd.

3. Bezoekers Rhythm & Blues Festival 2004
twee soorten bezoekers onderscheiden
Een bijkomend probleem voor een festival als het Rhythm & Blues Festival, dat zich op zeer veel locaties in
de stad afspeelt, is de vraag wat we precies onder een bezoeker van het festival verstaan. Is dat iedereen
die op enig moment op één van de vele locaties (een deel van) een optreden bijwoont? Of is dat alleen
degene die speciaal voor het festival naar de stad is gekomen/de stad in is gegaan? Dit onderscheid uit
zich ook in de waarschijnlijke beantwoording van de vraag of men het festival heeft bezocht: min of meer
toevallige passanten die eenmalig bij een optreden op een buitenpodium zijn blijven kijken zullen deze
vraag negatief beantwoorden, terwijl zij op dat moment eigenlijk wel bezoeker zijn, althans in tellingen in
elk geval zouden worden meegenomen.
In ons evenementenonderzoek is het gebruik om bovenbeschreven twee soorten bezoekers te onderscheiden. Beide nemen we mee in het totale bezoekcijfer. De vraagstelling in het stadspanelonderzoek is daar
op aangepast.4 Alleen degenen die speciaal voor het festival zijn gekomen tellen mee in de toeristische en
economische spin-off van het festival.
bezoekers versus unieke bezoekers
Een ander punt is het onderscheid tussen bezoekers (alle mensen op alle dagen) en unieke bezoekers (alle
mensen die het festival 'hebben bezocht', waarvan sommigen of zelfs velen op meerdere dagen). In feite
zijn beide gegevens relevant. Het totaal aantal bezoekers is met name van belang voor de drukte en daarmee vaak ook de gezelligheid in de stad en voor de economische spin-off, het aantal unieke bezoekers is
meer van belang voor de toeristische betekenis van het festival (bijvoorbeeld hoeveel personen van buiten
Dordrecht door het festival voor het eerst kennis hebben gemaakt met de stad). We besteden in deze notitie dan ook aan beide gegevens aandacht.5
3
4
5

SGB (2004), Bezoek aan de evenementen Dordt in Stoom en Toeterade op de Kade 2004
Voor de vragenlijst: zie bijlage
Een ander punt is nog de totale belangstelling voor alle acts van het festival samen. Dit bedraagt nog een veelvoud van het totaal aantal bezoekers. Voor het festival zelf is dit wel een relevant gegeven, voor de meting van
de effecten van het festival is het echter minder relevant.

Evaluatie Rhythm & Blues festival 2004

35

resultaten stadspanel september 2004: 30.000 personen (unieke bezoekers) speciaal voor het festival
gekomen
De kerninformatie uit het stadspanelonderzoek is opgenomen in tabel 3.1. In totaal bezocht 13,6% van de
Dordtse bevolking van 18 jaar en ouder (bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen uitgezonderd) de
2004 editie van het Rhythm & Blues Festival.6 De afzonderlijke gegevens voor de verschillende dagen
laten zich samen met de gegevens over het aantal kinderen onder de 18 jaar dat meeging uiteindelijk vertalen naar de in de tabel weergegeven bezoekcijfers van inwoners van Dordrecht:

het festival is door 15.000 inwoners van Dordrecht bezocht

5.000 bezochten het festival op vrijdag, 10.000 op zaterdag en 5.500 op zondag.

Tabel 3.1 Kerninformatie bezoek inwoners van Dordrecht van 18 jaar en ouder 1) aan het Rhythm en Blues Festival
2004
gegevens
vrijdag
zaterdag
zondag
totaal 2)
Rhythm & Blues Festival bezocht (inwoners 18+)
4,4%
9,1%
5,2%
13,6%
waarvan met kinderen <18 jaar
14%
18%
18%
17%
gemiddeld aantal kinderen <18 jaar
2,0
1,6
1,0
1,5
kinderen <18 jaar per 100 bezoekers 18+
28
29
18
25
bezoekers 18+
3.900
8.100
4.600
12.200
totaal Dordtse bezoekers
5.000
10.000
5.500
15.000
1) exclusief bejaarden in verzorgings- en verpleeghuizen zijn dit in totaal 89.300 inwoners (per 1.1.2004)
2) het betreft hier unieke bezoekers; vanwege dubbelbezoek tellen de dagen op tot een hoger totaal
Bron: Stadspanelonderzoek september 2004

Uit de passantenenquêtes die zijn afgenomen tijdens het festival is het aandeel bezoekers afkomstig uit
Dordrecht bekend. Dit aandeel bedraagt 51%. Dit gegeven gecombineerd met het totaal aantal bezoekers
uit Dordrecht levert op dat naar schatting in totaal circa 30.000 personen het Rhythm & Blues Festival
2004 bezochten. Dit zijn personen die speciaal voor het festival naar de stad zijn gekomen/de stad zijn
ingegaan.
7.500 personen niet speciaal gekomen, maar wel iets van het festival meebeleefd
Naast degenen die speciaal voor het festival naar de stad zijn gekomen/de stad zijn ingegaan is er zoals
boven aangegeven nog een categorie die min of meer bij toeval, maar in elk geval niet met voorbedachten
rade iets van het festival hebben meebeleefd. Op basis van de stadspanelenquête ramen wij dit aantal op
circa 5.000 personen uit Dordrecht. Daar kunnen nog zo’n maximaal 2.500 personen van buiten Dordrecht bijgeteld worden. In totaal dus 7.500 personen.
Totaal aantal bezoekers alle dagen
De 37.500 unieke bezoekers (30.000 'bewuste' en 7.500 'toevallige' bezoekers) hebben samen op de
drie dagen van het festival in totaal voor 47.500 bezoeken aan het festival gezorgd.

4. Statistische onnauwkeurigheid
Zoals bij alle schattingen op basis van steekproefonderzoek moet ook bij deze schattingen rekening worden gehouden met statistische onnauwkeurigheden. De onnauwkeurigheid van de uitkomsten van het
stadspanel is vanwege de relatief grote steekproefomvang van 660 waarnemingen betrekkelijk gering.
Niettemin moet wel met een mogelijke marge van zo'n 10% rekening worden gehouden. Het is dan ook
niet zinnig om op een lager niveau dan eenheden van 1.000 te rapporteren.
Combinatie van twee of meer enquêtegegevens uit verschillende enquêtes doet de onnauwkeurigheid van
de schattingen toenemen, zeker als die enquêtes zoals bij de passanten- en de publieksenquête het geval
is uit betrekkelijk weinig waarnemingen bestaat. De marges rond de schattingen van het totaal aantal
Rhythm & Blues Festival bezoekers zijn vanwege de combinatie van allerlei enquêtegegevens onmogelijk
nog nauwkeurig vast te stellen. Een veilige uitspraak is dat het totaal aantal unieke bezoekers aan het
Rhythm & Blues Festival 2004 tussen de 25 en de 35.000 zal hebben gelegen. Daar komen nog 5 à
10.000 ‘toevallige’ bezoekers bij. Samen hebben deze beide groepen gezorgd voor een bij elkaar opgeteld
totaal van 40 à 55.000 bezoeken op alle dagen van het festival.
6

Dit aandeel ligt iets hoger dan de 12% die voor de editie 2002 is vastgesteld (zie SGB (2003), Opinies over en
waardering voor evenementen in Dordrecht)
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Publicaties van het Sociaal Geografisch Bureau
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
Sociaal-economisch beleid
Monitor Binnenstad Dordrecht 2000/2001
Regionale werkgelegenheidsrapportage
Zuid-Holland Zuid
Bedrijvenregister Dordrecht
Monitor werk 2002
De Sociale Staat van Dordrecht 2001/2002
De markt voor benzinepompen in Dordrecht
Horeca in Dordrecht anno 2001
Onderzoek draagvlak vrijdagmiddagmarkt
Monitor vraagzijde arbeidsmarkt havengebonden
cluster Rijnmond
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
Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk
Jeugdbeleid in de Drechtsteden
Behoefte-onderzoek Dubbeldam
Jongeren Dordrecht 2001
Gezondheidsmonitor Zuid-Holland Zuid 2000
Monitor Sociaal Programma Oud-Krispijn Zuid-2
Vertrokken Antillianen
Doelgroepenonderzoek Bureau Schuldhulpverlening Dordrecht deel I en II
Doelgroepenonderzoek Bureau Schuldhulpverlening Dordrecht deel III
Uitvallersonderzoek Bureau Schuldhulpverlening
Dordrecht
Tabellenboek Wijkprofielen 2002
Evaluatie Dordtpas 2003
Ouderenmonitor 2002
Wijkmarkt Staart
Evaluatie project dynamisch wonen
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2002
2002
2003
2000
2001
2002
2003
2003
2004
2003
2001
1999
2003
2002
meerjarig
jaarlijks
2003
2003
2001
2002
2003
2004
2003
1999
2003
2001

2002
2004
2004
2004
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2004
2002
2001
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2004

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:
Secretariaat SGB@dordrecht.nl
website:
www.sociaalgeografischbureau.nl
fax:
078- 639 8080
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