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Conclusies 

De Sneekweek is een beeldbepalend evenement voor Sneek en daarmee voor de 

gemeente Súdwest Fryslân. Een grote meerderheid van de bezoekers vindt het 

evenement passen bij Sneek. De bekendheid van de stad komt deels door de 

Sneekweek en een groot deel van de bezoekers dat tijdens het evenement naar de 

stad komt, komt specifiek voor de Sneekweek. Bezoekers hebben de meeste 

interesse voor de activiteiten in de binnenstad, een kleiner deel voor de combinatie 

zeilen/activiteiten binnenstad of het zeilen.  

 

De grootste bezoekersgroep van het evenement bevinden zich in de leeftijdsklasse 

18 – 35 jaar en ligt hoger dan we op andere plekken zien bij dergelijke evenementen 

in de openbare ruimte. Wel in lijn met onze ervaringen elders is dat bijna de helft van 

de bezoekers ouder is dan 35 en een kwart zelfs ouder dan 50. Verreweg het 

grootste deel (69%) komt uit de gemeente Súdwest Fryslân, waaruit kan worden 

geconcludeerd dat de Sneekweek ook onder bewoners polulair is. Dat kan weer 

bijdragen aan draagvlak onder bewoners. Van bezoekers van buiten de eigen 

gemeente, komt bijna een derde uit de provincie Friesland. Bijna 70% van de 

bezoekers van buiten de gemeente, overnacht gedurende het evenement waarbij de 

camping (inclusief kamperen op het starteiland) de populairste vorm is. De meeste 

mensen bezoeken de muziekactiviteiten in de binnenstad gevolgd door de kermis. 

Het starteiland is minder populair. Met ruim 4 dagen is de bezoekfrequentie per 

bezoeker hoog in vergelijking met andere evenementen. 

 

De bestedingen bedragen gemiddeld per persoon per dag € 85,31 waarvan € 55,15 

aan eten & drinken. Overnachters spenderen daarboven op gemiddeld € 49,41 per 

persoon per nacht. Op basis van de gemiddelde bezoekaantallen is de economische 

impact, de toegevoegde waarde die de bezoekers van buiten de gemeente leveren, 

€ 7,2 miljoen. Als we de bestedingen van de inwoners bij optellen komen we uit op 

een economisch belang van ruim € 19,7 miljoen. 
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Bezoekers hechten veel waarde aan het verduurzamen van het evenement. Daarbij 

vindt nagenoeg iedereen het beperken van zwerfafval belangrijk. Een oplossing voor 

bekers/glazen is ook voor een grote bezoekersgroep belangrijk, maar wordt 

aanzienlijk minder belangrijk gevonden dan het probleem van zwerfafval. De 

milieuheffing gold dit jaar voor het eerst. Bij aankoop van een drankje werd deze 

toeslag betaald. Als er een leeg glas werd ingeleverd bij een (nieuwe) bestelling 

hoefde de toeslag niet te worden betaald leidt. De aanpak leidde tot veel negatieve 

reacties. 

 

90% van alle bezoekers is tevreden over het evenement. Zij hebben wel suggesties 

voor verbetering zoals de terugkeer van dancefestival Garden of Dance, betere 

toiletvoorzieningen en lagere prijzen voor consumpties. Een kwart van de bezoekers 

van buiten Súdwest Fryslân heeft door de Sneekweek een positiever beeld van 

Sneek en 90% overweegt Sneek opnieuw te bezoeken. 
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1. Inleiding 

In 2019 gaf de gemeente Sudwest Fryslân Respons de opdracht een opzet te maken 

voor een nieuwe, professionelere aanpak van de Sneekweek. Een uitgebreid traject 

met veel betrokkenen, variërend van horeca tot bewoners en gemeente tot de KWS, 

leidde tot een opzet met onder andere betere verbinding tussen het meer en de 

stad, een andere programmering en een andere organisatie. Daaruit is inmiddels de 

Stichting Sneekweek voortgekomen. 

 

In 2020 en 2021 was er door corona geen Sneekweek. De editie 2022 is dus de eerste 

na het traject met Respons (en na corona). De Stichting Sneekweek wil graag weten 

welke waarde het evenement heeft voor de gemeente en regio. Het gaat daarbij 

concreet om inzicht in zaken als economische impact, bezoekprofiel en waardering. 

Omdat er geen recente informatie is, is nieuw onderzoek nodig. De uitkomsten 

kunnen als nulmeting worden beschouwd. 

 

Impactanalyses die Respons uitvoert zijn gebaseerd op onder andere modellen van 

de Hogeschool Arnhem – Nijmegen en de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. 

Stichting Sneekweek heeft ervoor gekozen om hoofdzakelijk de economische 

impact te laten meten en dan uitsluitend aan de hand van informatie van bezoekers 

en deelnemers. De bestedingen van de organisator en andere betrokken partijen 

(zoals toeleveranciers) zijn in dit rapport buiten beschouwing gelaten. Ook de 

sociaal-maatschappelijke onderdelen worden binnen deze opdracht niet getoetst. 

De volgende aspecten zijn meegenomen: 

 

- Bezoekersprofiel 

- Bezoekmotief 

- Bestedingen 

- Waardering en beeldvorming 

- Duurzaamheid (beperkt) 
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2. De aanpak 

De gegevens om de bezoekersimpact te meten zijn afkomstig vanuit twee bronnen: 

straatinterviews en een online enquête. De uitvoering van de persoonlijke straat-

interviews is verzorgd vanuit de Stichting Sneekweek. Er is op vier dagen gemeten: 

 

• Vrijdag 5 augustus ’s avonds 

• Zaterdag 6 augustus ’s middags en ‘s avonds 

• Maandag 8 augustus ’s middags en ’s avonds 

• Woensdag 10 augustus ’s middags en ’s avonds 

 

Op alle dagen is er geënquêteerd op verschillende locaties in de binnenstad, 

inclusief het kermisgebied en op woensdagmiddag (hardzeildag) ook op het start-

eiland. Doel was om de respondenten direct te laten antwoorden. Dit heeft ook het 

grootste deel van de aangesprokenen gedaan. Mensen die dat niet wilden kregen 

desgewenst de vragenlijst toegestuurd.  

 

Er konden ook online worden gereageerd waarbij de vragenlijst identiek was aan de 

lijst van de straatinterviews. Via diverse (social media) kanalen is dit gecommuni-

ceerd, waaronder via Sneek Promotion en KWS.  

 

In totaal zijn er uit beiden bronnen bijna 750 bruikbare reacties in het onderzoek 

meegenomen waarmee de uitkomsten voldoende valide zijn. 

 

Naast de uitkomsten uit het onderzoek is er gebruik gemaakt van de bezoekersaan-

tallen over de pré corona jaren 2017, 2018 en 2019 voor de binnenstad zoals deze 

door de Stichting Sneekweek zijn aangeleverd. Daarvan is een gemiddelde bepaald, 

aangevuld met bezoekers die wel de Sneekweek maar niet de binnenstad bezoeken, 

gebaseerd op de uitkomsten van de enquête.  

 



 
 

 

6 

 

3. Bezoekersprofiel 

Van het totaal aantal bezoekers komt 69% uit de gemeente Súdwest Fryslân en 31% 

van buiten. Daarvan zijn de Friezen met 30% het best vertegenwoordigd, gevolgd 

door bezoekers uit Overijssel/Gelderland en Zuid-Holland/Utrecht met elk 17% en 

uit Noord-Holland met 16%. 5% van de bezoekers komt uit het buitenland. 

 

 
 

De grootste groep bezoekers (46%) is tussen de 18 en 35 jaar, op ruime afstand 

gevolgd door de groep 50 – 65 met 19% en de groep 35 – 50 volgt met 18%. 9% is 

ouder dan 65 en 8% jonger dan 18 jaar. Met name de grote vertegenwoordiging van 

de groep 18 – 35 jaar is hoger dan we elders zien bij vrij toegankelijke evenementen 

in de openbare ruimte. De 46% boven de 35 en zelfs 28% boven de 50 is wel weer 

vergelijkbaar met dergelijke evenementen elders. 

 

Slechts 7% van de bezoekers komt alleen naar de Sneekweek, 75% met 2 tot 6 

personen. De gemiddelde omvang van de gezelschappen komt op 5 personen (4,75). 

De groepsgrootte tijdens de Sneekweek is daarmee groter dan bij veel andere 

evenementen. 
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Bezoekers komen, als belangrijkste vervoersmiddel, in grote mate lopend (20%) en 

met de fiets/ brommer/scooter (27%). Dat is verklaarbaar met het oog op het 

bezoekaandeel uit de eigen gemeente. De auto is echter voor de meeste bezoekers 

(33%) het belangrijkste vervoersmiddel. Niet vreemd maar wel opvallend in 

vergelijking met andere evenementen is dat 9% met de boot komt. 

 

 
 

Van de drie specifiek benoemde locaties binnenstad, kermisterrein en starteiland 

wordt de binnenstad het meest bezocht, gevolgd door het kermisgebied. Bezoekers 

komen het minst op het starteiland. Dit beeld is logisch ook als je kijkt naar de 
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ligging en de programmering. Met name voor het starteiland liggen er kansen. De 

respondenten bezoeken gemiddeld twee locaties gedurende hun bezoek aan de 

Sneekweek. 

 

De bezoekfrequentie van de Sneekweek is met gemiddeld afgerond vier dagen (4,1) 

lang in vergelijking tot veel andere meerdaagse evenementen. De spreiding over de 

verschillende dagen van de week is zeer vergelijkbaar. Alleen de donderdag is 

beduidend minder populair (-25% ten opzichte van de overige dagen).   

 

4. Bezoekmotief  

Opvallend is dat 41% van de bezoekers niet specifiek voor de Sneekweek naar de 

stad is gekomen maar min of meer toevallig aanwezig is. Vermoedelijk gaat het om 

winkelend publiek, horecabezoek en toeristen die Sneek aandoen als onderdeel van 

hun vakantie. Wij hebben deze groep in onze berekeningen volledig meegenomen. 

Dit percentage ligt hoger dan wat we zien bij andere evenementen in de openbare 

ruimte. Voor 25% is het zeilen een belangrijke reden om te komen. 15% komt zelfs 

specifiek voor het zeilen en 10% voor de combinatie van zeilen en festiviteiten. De 

14% van de bezoekers die (ook) mee doen aan de zeilwedstrijden, past binnen beide 

categorieën. 34% van de bezoekers komt speciaal naar de Sneekweek voor de 

festiviteiten. 
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61% van de bezoekers die niet uit de gemeente Súdwest Fryslân komt, komt vaker 

buiten de Sneekweek om naar Sneek en/of het starteiland. Het merendeel (39%) 

komt nog 1 tot 3 maal per jaar naar Sneek, 5% 3 tot 5x per jaar en 17% zelfs meer dan 

5x per jaar. Dit is verklaarbaar uit de hoge aantal Friezen dat tijdens de Sneekweek 

komt en zeilers die regelmatig wedstrijden zeilen op het Sneekermeer. 

 

 
 

69% van de bezoekers van buiten de gemeente Súdwest Fryslân, combineert de 

specifieke Sneekweek activiteiten (zeilen, optredens) met andere activiteiten. 

Restaurantbezoek en winkelen zijn daarbij het meest genoemd. 
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5. Bestedingen 

Bestedingen zijn ingedeeld in drie categorieën: eten & drinken en overige bestedin-

gen gelden voor alle bezoekers. Daarnaast hebben we specifiek gevraagd naar de 

kosten voor overnachtingen bij de groep van buiten de gemeente Súdwest Fryslân. 

 

De gemiddelde besteding aan eten & drinken per persoon per dag bedraagt € 55,15. 

Bijna de helft van de bezoekers (46%) geeft minder dan € 50 per persoon per dag uit 

en 32% kwam uit op een bedrag tussen de € 50 en € 100. 10% geeft meer dan € 100 

uit en 6% van de bezoekers besteedt helemaal niets op het evenement. Daarnaast is 

er nog eens € 30,16 per persoon per dag uitgegeven aan overige zaken zoals 

winkelen, bezoek aan culturele instellingen, bezoek aan de kermis, etc. Met een 

gemiddelde dagbesteding van € 85,31 per persoon ligt deze hoog ten opzichte van 

andere evenementen.  

 

Van de bezoekers van buiten de gemeente Súdwest Fryslân overnacht 68% in de 

gemeente. De gemiddelde bestedingen aan overnachtingen bedragen € 49,41 per 

persoon per nacht. Ruim 65% betaalt minder dan € 50 maar daarentegen betaalt 8% 

meer dan € 150 per persoon per nacht. De meesten verblijven op een camping of 

boot. Als het gaat om een eigen boot zijn de overnachtingskosten relatief laag (o.a. 

havengeld), als het gaat om een gehuurde boot fors hoger. 
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6. Economische effecten 

Economische effecten zijn op twee manieren inzichtelijk te maken vanuit afspraken 

binnen de sector. Meest gebruikt is de economische impact. Daarbij gaat het om de 

bestedingen die zonder de Sneekweek niet zouden zijn gerealiseerd. Volgens de 

door ons gebruikte ‘WESP’ methode gaat het dan over uitgaven van de eventbezoe-

kers van buiten de gemeente Súdwest Fryslân.  

 

Bezoekaantallen 

Om de economische effecten te berekenen moeten we bezoekaantallen kennen. De 

organisator beschikt (nog) niet over de cijfers van 2022, maar wel over betrouwbare 

gegevens van eerdere edities van de Sneekweek. De aantallen in 2022 zullen sterk 

overeenkomen met deze laatste drie pre-covid Sneekweken bezoeken aan de 

(binnen)stad die voor onze berekeningen zijn gebruikt. De cijfers gaan uit van 

bezoeken. Eén bezoeker kan de Sneekweek meerdere dagen bezoeken. Uit het 

onderzoek blijkt dat de bezoekfrequentie per bezoeker 4,1 dagen is.  

 

We hebben het gemiddelde aantallen bezoeken van de periode 2017 – 2019 gebruikt 

voor de dagen vrijdag tot en met donderdag. Dat komt overeen met de periode van 

zeven dagen die het  evenement in 2022 duurt. Het gemiddelde komt uit op 208.213 

bezoeken. Daarbij weten we uit ons onderzoek dat 2% wel naar de Sneekweek komt 

maar niet naar de stad en dus niet zijn meegeteld in deze aantallen. We hebben voor 

deze groep de bezoekfrequentie op 4,1 gesteld en het aantal overnachtingen op 3. 

Daarmee komt het totaal aantal bezoeken waarmee wij rekenen op 212.462.  

 

Als we een vertaling maken van bezoeken naar het aantal bezoekers, verrekenen we 

het aantal bezoeken met de gemiddeld bezoekfrequentie van 4,1 dagen. Het aantal 

unieke bezoekers bedraagt dan 51.820. Daarvan komen er 35.756 (69%) uit Súdwest 

Fryslân en 15.764 (31%) van buiten de gemeente. Van die 15.764 overnacht 68%: 

10.720. Dit aantal gebruiken we bij het berekenen van de economische impact van 

de overnachtingen met als aanname dat alle overnachtingen binnen de gemeente 

Súdwest Fryslân plaatsvinden.  
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Economische impact 

De economische impact gaat over de toegevoegde waarde van de bezoekers voor 

de gemeente die niet uit Súdwest Fryslân afkomstig zijn. Op basis van de 

aangeleverde bezoek-aantallen en de uitkomsten van het onderzoek kan de 

volgende sterk indicatieve rekensom worden gemaakt. We gebruiken daarvoor de 

volgende kengetallen: 

 

Totaal aantal bezoeken Sneekweek 2022: 212.462 

Percentage van buiten de gemeente: 31% 

Aantal overnachters: 10.720 

Gemiddeld aantal bezoekdagen: 4,1 

Inschatting aantal overnachtingen verblijfsbezoekers van buiten de gemeente: 3  

Gemiddelde besteding eten & drinken per persoon per dag: € 55,15 

Gemiddelde besteding overig per persoon per dag: € 30,16 

Gemiddelde besteding overnachten per persoon per dag: € 49,41 

 

De totale directe economische impact op afgeronde bedragen is € 5.619.000 voor 

eten, drinken en overige dagbestedingen en € 1.589.000 voor overnachtingen. De 

totale economische impact komt daarmee uit op € 7.208.000. 

 

Economisch belang 

Bij het economisch belang worden alle bestedingen die het gevolg zijn van het 

evenement meegerekend, dus ook de bestedingen van bewoners. De afgeronde 

bestedingen van bewoners uit Súdwest Fryslân tijdens de Sneekweek bedragen in 

totaal € 12.506.000. Het totale economisch belang bedraagt dan € 19.714.000. 

 

Impact kermis 

Vanuit onze ervaringen elders weten we dat kermis exploitanten hun inkomsten, na 

afdracht van pachtgelden en een klein bedrag aan lokale bestedingen, buiten de 

gemeente Súdwest Fryslân uitgeven. Dit heeft effect op de berekening van de 

economisch impact die daardoor lager ligt. Dit vraagt om extra informatie en ligt 
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buiten de scope van deze opdracht. Er zijn geen effecten voor het economisch 

belang. 

 

7. Duurzame evenementen 

Het verduurzamen van evenementen wordt steeds belangrijker. Hoewel dit geen 

primair onderdeel is van dit onderzoek, hebben we er wel voor gekozen om het 

belang dat bezoekers aan de twee meest genoemde aspecten uit onze opdracht in 

2019 te toetsen. Juist voor duurzaamheid zou de mening van bewoners en 

ondernemers interessant zijn, maar er is alleen gekeken naar de bezoeker. De 

vragen gingen over het belang van een duurzame oplossing voor bekers/glazen en 

over zwerfafval.  

 

83% vindt het oplossen van de problematiek van het zwerfafval belangrijk of heel 

belangrijk. Het beeld ten aanzien van problematiek van bekers/glazen is 

genuanceerder. We schatten in dat dit komt omdat er dit jaar een milieutoeslag is 

gehanteerd voor bekers/glazen.  In de open eindvraag is hier veel over gezegd. Dat 

varieerde van andere aanpak tot beter uitleggen en van afschaffen van de toeslag 

tot een ander soort bekers/glazen (afbreekbaar, hardcups). 61% vindt de aanpak van 

dit probleem belangrijk (22%) tot zeer belangrijk (39%). 
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8. Waardering en beeldvorming 

Bezoekers van de Sneekweek zijn positief over het evenement. 39% was tevreden 

en 51% zelfs zeer tevreden. Slechts 2% was niet tevreden. In hoeverre de score van 

90% (zeer) tevreden bezoekers is beïnvloed doordat het evenement twee jaar niet 

heeft plaatsgevonden, is niet aan te geven. Onze inschatting is dat dit zeker effect 

heeft. Verder vindt 91% van de respondenten dat het evenement écht past bij 

Sneek, 4% vindt van niet en 5% weet het niet. Dat betekent dat de Sneekweek 

vanuit citymarketing perspectief kan worden benut als beeldbepalend evenement. 

Niet alleen vanuit imago en beleving, maar ook vanuit verbinding.24% de bezoekers 

van buiten de gemeente Súdwest Fryslân heeft dankzij de Sneekweek een positiever 

beeld van de stad, niemand denkt negatiever. Voor de meesten (71%) had het 

evenement geen effect op het bestaande beeld. 

 

Van de bezoekers van buiten Súdwest Fryslân zegt 90% terug te komen. Als we die 

groep nader bekijken blijkt dat in meerderheid te zijn voor evenementen (26%) 

gevolgd door het zeilen (16%). Maar ook winkelen, uit eten en een citytrip worden 

regelmatig genoemd. 
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Respondenten gaven in de open eindvraag veel opmerkingen en suggesties. Een 

deel daarvan kan bijdragen aan verbetering van het evenement. Veel voorkomende 

items zijn toegankelijkheid van openbare toiletten, prijzen voor consumpties, 

terugkeer van Garden of Dance, kwaliteit van de programmering, het (lage) 

geluidsvolume bij de optredens en de milieutoeslag op de glazen.  
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Bijlage 1: Over Respons 
Respons is een kennis-, onderzoek- en adviesbureau gespecialiseerd in 

evenementen, toerisme en citymarketing. Kern van de activiteiten zijn 

evenementendata die we verzamelen, onderzoeken, verrijken en 

analyseren. Als kennis-, onderzoek- en adviesbureau doen we onder andere aan 

evenementen analyses, quick scans, invulling publiek-private samenwerkingen, 

gebiedsmarketing, management & organisatie vraagstukken en cityhospitality. 

Onder onze opdrachtgevers bevinden zich city- of destinatiemarketing organisaties, 

evenementenorganisatoren, branche organisaties, (semi) overheden en bedrijven. 

 

Over Eduard Pieter Oud 
 

Eduard Pieter Oud is partner bij Respons en een zeer ervaren specialist  

in toerisme, cityhospitality, destinatie- en citymarketing. Hij heeft 25 jaar ervaring in 

managementfuncties bij Destinatie- en Citymarketing organisaties. Hij werkte 

daarvan 10 jaar in Amsterdam als zakelijk directeur voor eerst het Toerisme en 

Congresbureau en later Amsterdam Marketing. Vanuit zijn functies was hij actief bij 

o.a. VVV Nederland en European Cities Marketing. Hij is inmiddels bijna 5 jaar als 

Respons consultant actief en voert opdrachten uit als (interim) management (o.a. 

Alkmaar, Zeeland en Weert), organisatorisch en strategisch advies (o.a. Sneekweek, 

Holland boven Amsterdam, Zeeland, Visit Brabant), onderzoek (o.a. Alkmaar en 

Vlissingen) en samenwerkings- of fusietrajecten. Hij levert regelmatig als specialist 

input of geeft presentaties. In zijn vrije tijd is hij o.a. een actief (wedstrijd)zeiler. 

 

Contactpersoon: Eduard Pieter Oud 

E-mail: Eduard.pieter.oud@respons.nl 

Telefoon: +31 (0)20 3457554 | Website: www.respons.nl 

mailto:Eduard.pieter.oud@respons.nl
http://www.respons.nl/

