
Cranger Kirmes
een onbekendere grote

Wie Herne binnenrijdt ervaart nog het rijke
industriële verleden. De stad in het Ruhrgebied
oogt in een aantal delen nog grauwen doods,
hoewel er hard wordt gewerkt aan een verandering
van de uitstraling. Zo wordt aan de rand van de
stad een moderne omvangrijke meubelboulevard
gebouwd. Maar hoe anders is het tijdens de
CrangerKirmes. Wellicht staat dit evenement
wat in de schaduw van de grote Rijnkermis in
Düsseldorf. Maar de Crangerversie mag zich
zonder enige twijfel tot de grootste kermissen
van Duitsland rekenen. Bij de CrangerKirmes, die
dit jaar voor het eerst met een dag was verlengd
naar tien dagen, rekent men op zo'n 4 miljoen
bezoekers. Dat heeft men overigens dit jaar niet
gehaald. Mede door de vele regen bleef het aantal
dit jaar steken op circa 3,7 miljoen bezoekers.
Met name op de eerste zaterdag was 's avonds de
belangstelling bedroevend. De bezoekers zochten
de overdekte terrassen op, maar de paden langs
attracties waren relatief leeg. Hoe anders was het

op zondagmiddag, toen eigenlijk voor het eerst de
zon zich goed liet zien en de temperatuur omhoog
schoot. DeDuitseverkeersinformatiedienst meldde
dat de afrit richting CrangerKirmes was afgesloten,
omdat de omgeving volledig verstopt was. Gasten
waren dus aangewezen op de verderop gelegen
parkeerplaatsen. Op zich geen probleem, want het
openbaar vervoer speelt tijdens de kermisdagen
volledig in op de noodzakelijke mobiliteit. Vanaf
de parkeerplaatsen zijn erdirecte busverbindingen
met het kermisterrein. Centraal tussen de vele
zaken die in Herne staan opgebouwd, staat de

BayernFesthalie. Dagelijks vonden hier optredens
plaats. Opvallend was het dagvullend programma
dat WDR zaterdag 6 augustus voor het eerste in
Cranger presenteerde. Onder de titel "Kirmes-
Hitparty"wist deze omroep zo'n 200.000 bezoekers
op de been te brengen met live optredens van
onder andere Jurgen Marcus , Gaby Baginsky,
Christian Anders en de Räuber.
De CrangerKirmes mag er qua attractiewaarde
zijn. Met onder andere Wildwasserbahn 111, De
Olympialooping, het Bellevue Reuzenrad, de Break
Dance 2 van Bonner en de Spinning Racer van
Bruch heeft de CrangerKirmes zaken van formaat.

Primeurs waren er voor Herne desondanks dit "-..
jaar ook; Zo was de Boostermaxxx van Denies-
Hoefnagels voor het eerst present en dat gold
ook voor het fraai vormgegeven funhouse
"KrummundSchiefbau" van Hartmann. De
vermaakzaken, die vooral staan opgesteld op het
open terrein langs het Rhein-Herne kanaal, worden
omring met veel behendigheids- en kinderzaken.
De toegangswegen naar het terrein hebben een
meer braderie-achtige uitstraling, waar snuisterijen
van allerlei aard te koop zijn. En zoals het op een
Duitse kermis gebruikelijk is: Horeca speelt een
zeer belangrijke rol. In tegenstelling tot de meeste
Nederlandse kermissen hoort het nuttigen van
een hapje en drankje tot het bezoekpatroon en
cultuur van de gasten. En daar wordt gretig op
ingespeeld, waarbij een exploitanten volledig in
thema ingerichte horecagelegenheden plaatsen.
De organisatie van de CrangerKirmes promoot
hun evenement met de kreet "GrösstesVolksfest in
NordRhein Westfalen"."Devele regendagen hebben
tot een omzetverlies geleden'; bevestigde Albert
Ritter, voorzitter van de Duitse kermisexploitanten
tijdens een persconferentie. Maar de combinatie
van een strak organisatie- en veiligheidsplan en de
mooie besloten uitstraling van de CrangerKirmes
is voldoende basis om de 577ste versie in 2012
weer voldoende bezoekers te laten trekken.
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