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1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 
De Lambertuskermis in Hengelo is een van de grootste kermissen van Oost-Nederland. Bezoekers 
komen niet alleen uit Hengelo. De kermis heeft een regionale trekkracht. Van woensdag 18 
september tot en met zondag 22 september vond de kermis weer plaats in de Hengelose binnenstad.  
 
Om een meer indicatief beeld te krijgen van hoe Hengeloërs de 
Lambertuskermis beleven, is aanvullend een korte online enquête 
afgenomen. Hiervoor is  het Hengelo Panel ingezet. De volgende vragen 
zijn voorgelegd: 

• heeft u de kermis bezocht?; 

• zo ja, welke dagen?; 

• zo nee, waarom niet?; 

• kermisbezoekers: hoe tevreden over het evenement? 

• indien ontevreden: waarom ontevreden? 

• volgend jaar wel/weer? 

Tussen 24 september en 3 oktober 2019 is de vragenlijst uitgezet onder het HengeloPanel. In totaal 
hebben 889 Hengeloërs deelgenomen aan het onderzoek en de vragenlijst volledig ingevuld. Dit 
komt neer op een responspercentage van 40 procent. Achteraf is terug gewogen naar de populatie 
(‘inwoners van Hengelo vanaf 18 jaar’) op leeftijdsgroep, wijk en geslacht. Daarmee zijn de resultaten 
representatief voor alle inwoners van Hengelo vanaf 18 jaar. 

 

 
 
889 Inwoners uit de gemeente Hengelo  
 hebben meegepraat 
 
 
 

Het rapport wordt door de gemeente Hengelo onder meer gebruikt voor evaluatie en toekomstige 
organisatie van de Lambertuskermis in Hengelo.  
 

1.3 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 presenteert de uitkomsten van een beknopte enquête onder leden van het 
HengeloPanel. Naast de oriëntatie op de kermis komen redenen voor niet-bezoek, waardering door 
bezoekers en verwacht bezoek voor volgend jaar aan bod. 
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2. Hengeloërs over de kermis 
 

Leden van het inwonerpanel van de gemeente Hengelo is een aantal vragen voorgelegd over de 
Hengelose Lambertuskermis. Hierbij gaat het om bezoek, besteding, oordeel en herhalingsbezoek. 
 

2.1 Bezoek Lambertuskermis 
 
Ruim 4 op de 10 Hengeloërs heeft een bezoek aan de kermis gebracht 
Allereerst is aan de inwoners van Hengelo gevraagd of ze dit jaar de Lambertuskermis hebben 
bezocht. In totaal geeft 45 procent aan naar de kermis te zijn geweest. 
 
Figuur 2.1  Heeft u de Lambertuskermis dit jaar bezocht? (n=889; in %) 

 
 
Kwart van de kermisbezoekers heeft (onder meer) op zaterdagmiddag kermis bezocht 
Aan degenen die hebben aangegeven naar de Lambertuskermis te zijn geweest, is de vervolgvraag 
gesteld wanneer men dan naar de kermis is geweest. Hierbij zijn voor de verschillende kermisdagen 
dagdelen aangehouden, waarbij meerdere dagdelen gekozen konden worden. Meest bezocht is de 
zaterdagmiddag, gevolgd door de zaterdagavond.  
 
Figuur 2.2  Wanneer heeft u de kermis bezocht? (n=331; in %) 

 
Nota bene: meerdere antwoorden mogelijk, waardoor totaal niet optelt tot 100% 

45% 55%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja Nee

2%

4%

5%

7%

12%

14%

14%

17%

20%

22%

26%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Zaterdagochtend

Zondagavond

Woensdagavond

Donderdagmiddag

Donderdagavond

Woensdagmiddag

Vrijdagmiddag

Zondagmiddag

Vrijdagavond

Zaterdagavond

Zaterdagmiddag



Bezoek Lambertuskermis 2019 

5 
 

 
Het grootste deel van de kermisbezoekers heeft 1 dagdeel bezocht (66%). Daarnaast heeft 27 
procent aangegeven op 2 verschillende dagdelen naar de kermis te zijn geweest. In totaal heeft 7 
procent de kermis op 3 of meer dagdelen bezocht. 
 
Onbekendheid nauwelijks reden om niet te gaan 
Aan degenen die hebben aangegeven dit jaar niet de Lambertuskermis te hebben bezocht, is 
gevraagd waarom niet. De meest genoemde reden is dat de kermis niet (meer) leuk gevonden wordt 
(47%). Prijs speelt een kleinere rol; voor 7 procent is dit de voornaamste reden om niet naar de 
kermis te gaan. Een kwart noemt een andere reden. Genoemd zijn vooral redenen als geen tijd, geen 
belangstelling, te oud of afwezig (onder meer in relatie tot vakantie). Een paar keer is 
lawaai/geluidsoverlast als motief om niet te gaan opgegeven. 
  
Figuur 2.3  Redenen voor niet-bezoek Lambertuskermis? (n=532; in %) 

 
 

Verwacht herhalingsbezoek hoog 
Van de Hengelose kermisbezoekers geeft het grootste deel (79%) aan waarschijnlijk volgend jaar ook 
weer naar de Lambertuskermis te gaan. Een zeer beperkt deel (3%) verwacht niet (meer) te gaan. Bij 
de niet-bezoekers verwacht 12 procent in 2020 wel kermisbezoeker te zijn. Dit zullen vooral 
Hengeloërs zijn die dit jaar niet geweest zijn vanwege tijdgebrek of vanwege het op vakantie zijn. Een 
relatief grote groep (38%) zegt het nog niet te weten. 
 
Tabel 2.1  Huidig kermisbezoek afgezet tegen verwacht kermisbezoek volgend jaar (in %) 
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2.2 Bestedingen en beoordeling 
 

Bestedingen op de kermis uiteenlopend 
De bestedingen van de kermisbezoekers lopen uiteen. Geen van de voorgelegde 
bestedingscategorieën is ‘dominant’. Wel zijn de categorieën  minder dan 10 euro en 10-25 euro wel 
meer gekozen dan de categorieën 25-50 euro en 50-100 euro. Het gaat hier om de totale uitgaven 
(dus als een bezoeker meerdere dagen naar de kermis is geweest, betreft het een optelling van de 
dagbestedingen). De bestedingsopgaven hangen samen met de bezoekfrequentie (qua aantal 
bezochte dagdelen). Bezoekers die minimaal op 2 dagdelen de Lambertuskermis hebben bezocht, 
geven vaker hogere uitgaven op. Terwijl bij degenen die op 1 dagdeel geweest zijn het aandeel dat 
geen besteding heeft gedaan (ook) groter is.  
 
Figuur 2.4  Kunt u aangeven wat u in totaal uitgegeven heeft op de kermis? (n=331; in %) 

 
 
Ruime voldoende voor Lambertuskermis 
Bezoekers van de Lambertuskermis konden hun waardering voor de kermis aangeven door het geven 
van een rapportcijfer. Het gemiddelde waarderingscijfer is een 7,6. Meest gegeven cijfer is een 8 
47%).  
 
Figuur 2.5  Hoe tevreden bent u over de Lambertuskermis? (rapportcijfer 1-10) (n=313; in %) 
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In totaal heeft 6 procent van de Hengelose kermisbezoekers een onvoldoende gegeven. Aan degenen 
die de Lambertuskermis met een 5 of lager hebben gewaardeerd, is gevraagd waarom men 
ontevreden was over de kermis. Gegeven toelichtingen: 

• te ver uit elkaar neergezet, te verspreid; 

• geen sfeer, ongezellig (ook wel in relatie tot bovenstaande punt genoemd); 

• (te) duur; 

• veel lawaai/herrie. 

 

 




