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Medio januari heeft Feestkleding 365 een enquête onder haar bezoekers gehouden. Maar liefst 
2.333 respondenten deden mee aan het onderzoek. We hebben de belangrijkste conclusies voor 
je op een rijtje gezet. 

Klik op de links voor de grafieken en de toelichting: 

o We zijn langer carnaval gaan vieren. 
o Jonge mensen vieren het langst carnaval, Belgen het kortst. 
o Eén op de drie vindt carnaval leuker geworden + de achterliggende redenen. 
o Brabant & Import wil Feesten, Limburg Cultuur & België wil vooral verkleden. 
o Voor sommigen is carnaval te druk en te plat. 

Gebruik de buttons in de übercoole interactieve grafieken om de verschillen te zien tussen 
Brabant, Limburg, de Import van boven de rivieren en de Belgen. Of om te zien hoe jouw 
leeftijdsgroep zich verhoudt tot de rest. 

WE ZIJN LANGER CARNAVAL GAAN VIEREN. 
 
Vier jaar geleden hebben we een vergelijkbaar onderzoek gehouden (toen 950 respondenten). In 
2016 gaat men langer carnaval vieren: nu gaat 48% de hele week los, terwijl in 2012 dat nog 
43% waren. 

 

JONGE MENSEN VIEREN HET LANGST 
CARNAVAL, BELGEN HET KORTST. 
 
De meerderheid van de respondenten onder de 30 jaar viert de hele week carnaval, maar ook 
50+ mag graag de hele week in carnavalssferen verkeren. De leeftijdsgroep 31-50 moet hard 
werken en houdt het doorgaans bij 1 of 2 dagen. 



Vooral Brabant en Limburg viert –hoe kan het ook anders- de hele week carnaval. Bij Import van 
boven de rivieren is 2 dagen favoriet. In België gaat de meerderheid maar 1 dag het feestgedruis 
in. 

 
 

 



 
 
 

ÉÉN OP DE DRIE VINDT CARNAVAL LEUKER 
GEWORDEN! 
 
35% van de respondenten vindt carnaval de afgelopen jaren leuker geworden. Het meest 
enthousiast is de jeugd onder de 20: daar vind 56% van de respondenten dat carnaval leuker is 
geworden. Naarmate respondenten ouder is men minder enthousiast. 

 

Waarom is Carnaval dan leuker geworden? De belangrijkste reden is dat het pas echt leuk wordt 
als je een leuk clubje hebt om het mee te vieren. De jongsten onder ons zijn vooral blij dat zij niet 
meer met hun ouders mee hoeven en eindelijk mogen drinken (18+). Ook vinden veel oueders 
het feest leuker omdat ze het nu met hun kinderen vieren. 



 

De twee belangrijkste redenen waarom mensen carnaval minder leuk vinden zijn de toenemende 
agressie tijdens carnaval, en het verloren gaan van de traditionele en culturele aspecten. Zij 
vinden het steeds meer een zuipfeest worden. Ook opvallend zijn de mensen die zich storen aan 
de overdreven regelgeving: rondom alcohol, het volume van muziek, onmogelijke eisen aan 
carnavalswagens, etc. 

 

 
 
 

BRABANT & IMPORT WIL FEESTEN, LIMBURG 
CULTUUR EN BELGIE VERKLEDEN. 
 
Voor Brabanders en Import-carnavallers zijn de drijfveren vergelijkbaar: het gaat vooral om 
feestvieren, drinken en dansen met vrienden. Ook Limburgers zetten graag de bloemetjes buiten, 
maar voor hen is de traditie en het culturele aspect belangrijker. Voor Belgen draait alles vooral 
om uitbundig verkleed gaan. 



 

 
 

VOOR SOMMIGEN IS CARNAVAL TE DRUK EN 
TE PLAT 
 
Niet iedereen vier carnaval, zelfs niet in Brabant en Limburg. Brabanders die geen carnaval 
vieren storen zich het meest aan de drukte en Limburgers lijken vooral dronken mensen te willen 
mijden. De mensen van boven de rivieren lijken zich vooral te storen aan het foute publiek, wat 
opvallend is omdat Brabanders en Limburgers de Import op hun beurt juist fout publiek vinden. 
Opvallend in België is dat velen Carnaval te duur vinden. 

 

 


