Case story:

Imagoschade Dynamo Open Airmuziekfestival Eindhoven	
  

Dynamo Open Air was in 1993 een hardrock- en metalfestival op het vliegveld van Eindhoven-West met een
bezoekersaantal van 80.000.
In 1994 besloot het college van B&W om de vergunning voor het festival in te trekken als het festival niet met een
gedegen verkeersplan zou komen die de bezoekersstromen voor, tijdens en na het festival in goede banen zou leiden.
In 1994 werd onverwachts het festival bezocht door meer dan 50.000 Duitsers die op het laatste moment afzagen van
Rock Am Ring en 24 uur lang en masse via A2 en A67 alle 25 aan- en afvoerwegen rondom het voormalig vliegveld
verstopten. Met de grootste file van na de Tweede Wereldoorlog tot gevolg.
Om de onvrede en overlast van omwonenden van het festival over de bezoekers weg te nemen en de bereidheid van
de omwonenden in Eindhoven West te testen op gastvrijheid en vrijwilligersinzet, besloot de organisatie tot intensieve
informatieverstrekking via buurtinfo-avonden ruim 7 maanden voor aanvang van het festival.
Hier werden doorgangspassen en entreekaarten verstrekt, rondleidingen op het festival gegeven, vrijwilligers gezocht,
alternatieven aangeboden zoals de opzet van Dixi-toiletten in de voortuin, het inrichten van Zimmer Frei-alternatieven,
het inschakelen van lokale hotels, motels voor artiesten en bezoekers, het inschakelen van bedrijvigheid op het
naastgelegen bedrijventerrein zoals transportdiensten, takel- en sleepwerkzaamheden, taxi-centrales,
beveiligingsdiensten, etc.
Resultaat: Uit schattingen bleek dat 30.000 omwonenden en omwerkenden van het festival gezamenlijk bij elkaar
2.250.000 gulden hebben verdiend aan (de bezoekers van) het festival. In een breed opgezet imago-onderzoek in het
Eindhovens Dagblad kreeg het festival het eindcijfer 8,3 voor de betrokkenheid van het festival met de Eindhovenaren.
De Eindhovensche Persclub reikte in september 1995 de Zilveren Tulp uit aan de organisatie van Dynamo Open Air
voor het beste pers- en voorlichtingsbeleid in de regio van dat jaar.
De organisatie kreeg het eerstvolgend jaar gratis politie- en hulpdiensteninzet
en belangenloze medewerking van Defensiepersoneel en –materieel bij de
opbouw van festivalterrein. En uitnodigingen voor het grootste popseminar van
Nederland; Noorderslag om het succes van het Dynamo Open Air-persbeleid te
delen met organisaties van bijvoorbeeld Mystery Land en Roskilde.

	
  

