
Vierdaagsefeesten

Vierdaagsefeesten is levenslust, gedeelde kennis en een enorm enthousiasme. Wij weten 

hoe je anderhalf miljoen mensen verbindt en samen laat stralen – hoe je met elkaar een 

evenement maakt dat ertoe doet. Vierdaagsefeesten is allang veel meer dan een feest... 

Door onze omvang alleen hebben we al een grote impact op onze omgeving. 

Die verantwoordelijkheid nemen we. En we kijken verder. Onze kracht als groot platform 

zetten we in voor iedereen: jong en oud, mensen met en zonder beperking, mensen vanuit 

alle mogelijke culturen en leefomstandigheden. Zo dragen we bij aan een vitale maatschappij.

Vierdaagsefeesten gaat daarmee niet alleen over stappen, maar ook over steeds nieuwe 

stappen zetten. Dat doen we door nieuwe manieren van ontmoeten en samenwerken te 

verkennen, met organisaties en bedrijven die hun expertise willen delen – en die bezoekers 

nieuwe ervaringen laten opdoen. Zo bouwen we verder aan vrije, duurzame, vernieuwende 

Vierdaagsefeesten. En daarmee beperken we ons niet tot die zeven dagen 

in de zomer. Ook voor en na het evenement en door het jaar heen vertellen 

we verhalen en verkennen we samenwerkingen die bijdragen aan unieke 

ervaringen en waardevolle ontmoetingen. Nu en in de toekomst. 

Een vrij, toegankelijk en 
waardevol evenement voor de 
generaties van nu en straks 



Onze ambitie
 Vierdaagsefeesten

Onze ambitie
In 2022 ervaren 1,7 miljoen mensen bij Vierdaagsefeesten een ongeëvenaard 

gevoel van vitaliteit. Een atmosfeer en omgeving die maken dat ze openstaan 

voor nieuwe ervaringen; de ruimte voelen om te genieten, zichzelf te zijn 

en het beste van zichzelf te laten zien. Bezoekers, betrokkenen, organisaties 

en bedrijven vieren zo met elkaar het leven van vandaag en morgen. 

Party into the Future!

Onze positioneringsgebieden 
Om verder te bouwen aan onze ambitie én die van onze samenwerkings

partners, richten we ons op vier positioneringsgebieden die elk op hun 

eigen manier draaien om vitaliteit, om levenslust en kracht. 

Kies maar: waar wil je aan deel nemen, waar wil je aan bijdragen?

Meer informatie?
Wilt u meer informatie of hebt u interesse om partner te worden van Vierdaagsefeesten, 
neem dan persoonlijk contact op met:
 
Mark Prinsen, sales & marketing  
m.prinsen@vierdaagsefeesten.nl    |  024 32 33 163    |  06 143 115 37
 
Bezoekadres
Van Schaeck Mathonsingel 12, 6512 AR Nijmegen
Postadres Postbus 1004, 6501 BA Nijmegen
Telefoon 024 32 33 163

E-mail info@vierdaagsefeesten.nl
Website www.vierdaagsefeesten.nl



In beweging blijven. Voortdurend onderweg zijn in stad 

én omgeving tijdens de gezelligste week van het jaar. Je legt kilometers af 

langs parken, pleinen, strand en water… Dat is stappen voor jezelf 

– samen met al die anderen. 

Vierdaagsefeesten betekent voor jou een time-out, maar dan wel 

een heel actieve. Je laadt je lichaam en geest weer helemaal op. Door 

’s ochtends een rondje te rennen of te fietsen, of een duik te nemen. 

Door even in stilte te genieten. En daarna weer helemaal los 

te gaan bij al die geweldige activiteiten en optredens.

Stappen voor
 jezelf

Onze positionering
 Vierdaagsefeesten

Gezond bewegen

★  Bekijk onze propositie of neem contact met ons op voor meer informatie  024 32 33 163



Stappen voor
 jezelf

Telefoon  024 32 33 163
E-mail  info@vierdaagsefeesten.nl

Onze propositie
 Vierdaagsefeesten

Wij bieden unieke content zoals de Kidsloop, Uniek Wandelen, het Wereld

record Yoga, Klassiek goes Underground, Voorlezen voor Volwassenen, 

lezingen & workshops van bijvoorbeeld NieuwsCafé, Radboud Reflects en 

Het Donders Instituut.

En dit kunnen wij nog meer bieden: 

★  productbekendheid op het platform van Vierdaagsefeesten door middel van 

merkactivaties, direct marketing, direct sales en branded programming op  

het evenement (toegespitst op de hotspot voor de juiste doelgroep),  

visibility en free publicity gedurende het evenement en year round: online 

(website, nieuwsbrieven, app en social media) en offline (programmaboekje,  

plattegrondje, trotters, hekbanners, spandoeken, printed media, netwerk

bijeenkomsten, workshops, congressen),

★  pilots en/of testpanels (i.c.m. genereren van big data),

★  loyalty programma’s (BtoB en/of BtoC),

★  programma’s voor engagement van medewerkers.

ZORG GOED VOOR JEZELF: 
BEWEEG, DOE MEE, RELAX EN GENIET



“  een vrij, toegankelijk en waardevol evenement,  
voor de generatie van nu en straks”

Onze positionering
 Vierdaagsefeesten

Genieten van eten en drinken, dat betekent voor jou ook dat je 

weet waar het vandaan komt, hoe het is geproduceerd. Vierdaagsefeesten 

voert je naar nieuwe soorten, smaken en verschijningsvormen. 

Je ontdekt nieuwe, pure, veelal regionale producten. Voedings

alternatieven voor de toekomst, die je een energiek en een krachtig gevoel 

geven. Dat is stappen voor het leven. Gezond en duurzaam bijtanken. 

Met respect voor maker, dier en natuur. 

Stappen voor
 het leven

Gezond en lekker

★  Bekijk onze propositie of neem contact met ons op voor meer informatie  024 32 33 163



Telefoon  024 32 33 163
E-mail  info@vierdaagsefeesten.nl

Onze propositie
 Vierdaagsefeesten

Wij bieden unieke content zoals de Good Food Walk, Gezond Ondernemen 

Keurmerk, Foodcourt, Farmer’s Market en de Boer aan Tafel.

En dit kunnen wij nog meer bieden: 

★  productbekendheid op het platform van Vierdaagsefeesten door middel van 

merkactivaties, direct marketing, direct sales en branded programming op  

het evenement (toegespitst op de hotspot voor de juiste doelgroep),  

visibility en free publicity gedurende het evenement en year round: online 

(website, nieuwsbrieven, app en social media) en offline (programmaboekje,  

plattegrondje, trotters, hekbanners, spandoeken, printed media, netwerk

bijeenkomsten, workshops, congressen),

★  pilots en/of testpanels (i.c.m. genereren van big data),

★  loyalty programma’s (BtoB en/of BtoC),

★  programma’s voor engagement van medewerkers.

LEKKER EN GEZOND 
ETEN & DRINKEN



“  een vrij, toegankelijk en waardevol evenement,  
voor de generatie van nu en straks”

Onze positionering
 Vierdaagsefeesten

Mooie momenten en ervaringen delen met elkaar. Met alle mogelijke 

culturen, jong en oud  met en zonder beperking. Optredens bijwonen 

die de meest uiteenlopende bezoekers bij elkaar brengen. Ervaren wat 

mensen met elkaar verbindt. Tijdens Vierdaagsefeesten voer je gesprekken 

met mensen die je nooit eerder zag. Stappen voor elkaar, dat is je 

verbonden voelen met iedereen die deelneemt. Een beetje voor 

elkaar en de omgeving willen zorgen.  Ontdekken en ‘connecten’ 
en vooral: samen genieten.

Stappen voor
 elkaar

Gezond samen leven

★  Bekijk onze propositie of neem contact met ons op voor meer informatie  024 32 33 163



Telefoon  024 32 33 163
E-mail  info@vierdaagsefeesten.nl

Onze propositie
 Vierdaagsefeesten

Wij bieden unieke content zoals Dansen met je Oma, Uniek Wandelen, 

VIP Parkeren voor Invaliden, Nijmegen zingt Nederlands met Migranten, 

Minderjarigen organiseren eigen Festival en Rainbow Wednesday (LHBGT).

En dit kunnen wij nog meer bieden: 

★  productbekendheid op het platform van Vierdaagsefeesten door middel van 

merkactivaties, direct marketing, direct sales en branded programming op  

het evenement (toegespitst op de hotspot voor de juiste doelgroep),  

visibility en free publicity gedurende het evenement en year round: online 

(website, nieuwsbrieven, app en social media) en offline (programmaboekje,  

plattegrondje, trotters, hekbanners, spandoeken, printed media, netwerk

bijeenkomsten, workshops, congressen),

★  pilots en/of testpanels (i.c.m. genereren van big data),

★  loyalty programma’s (BtoB en/of BtoC),

★  programma’s voor engagement van medewerkers.

GEZOND SAMENLEVEN EN ZORGEN 
MET EN VOOR IEDEREEN



“  een vrij, toegankelijk en waardevol evenement,  
voor de generatie van nu en straks”

Onze positionering
 Vierdaagsefeesten

Plezier maken tot diep in de nacht, stappen tot het licht wordt – terwijl de 

eerste lopers al aan hun mars beginnen. Als je dan door die zee van plastic 

glazen naar je slaapplaats slentert, is het goed om te weten dat Vierdaagse

feesten zich voortdurend inspant om zuinig te zijn op wat we hebben. 

Delen, hergebruiken, verspilling voorkomen... maar ook de innovatie 

aanjagen met een eigen zonnepark, investeren in nieuwe oplossingen 

voor mobiliteit en een Gezond Ondernemen Keurmerk ontwikkelen. Dat 

inspireert ons, daar werken we aan. Sta je open voor duurzame oplossingen? 

Voor nieuwe ideeën en uitvindingen, die onze omgeving gezond houden? 

Hier kun je stappen voor de wereld. Eindeloos genieten met elkaar, 

en dit tegelijkertijd mogelijk maken voor toekomstige generaties. 

Stappen voor
 de wereld

Gezonde omgeving

★  Bekijk onze propositie of neem contact met ons op voor meer informatie  024 32 33 163



Telefoon  024 32 33 163
E-mail  info@vierdaagsefeesten.nl

Onze propositie
 Vierdaagsefeesten

Wij bieden unieke content op het gebied van energie, afval, innovatie en 

mobiliteit: Vierdaagsefeesten Zonnepark, Gumbuddies Collect, Insectenhotels, 

Kraanwater graag en Watertappunten year round, PMD Recycling, Van Urine 

tot Kropsla, VR Experience gaat Regionaal, Radboud Universiteit Brainbox, 

Groenste Idee van MBO+, Meer Vervoer Minder Vervuiling,

En dit kunnen wij nog meer bieden: 

★  productbekendheid op het platform van Vierdaagsefeesten door middel van 

merkactivaties, direct marketing, direct sales en branded programming op  

het evenement (toegespitst op de hotspot voor de juiste doelgroep),  

visibility en free publicity gedurende het evenement en year round: online 

(website, nieuwsbrieven, app en social media) en offline (programmaboekje,  

plattegrondje, trotters, hekbanners, spandoeken, printed media, netwerk

bijeenkomsten, workshops, congressen),

★  pilots en/of testpanels (i.c.m. genereren van big data),

★  loyalty programma’s (BtoB en/of BtoC),

★  programma’s voor engagement van medewerkers.

ZORG SAMEN VOOR ONZE OMGEVING 
ZODAT WE KUNNEN BLIJVEN GENIETEN



Bezoekers Vierdaagsefeesten
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   overdag

Aantal bezoekers 2018:  381.000  unieke bezoekers in de gehele week die 

gezamenlijk 1.615.000 bezoeken afleggen in 7dagen

Hoeveel dagen brengt 
men een bezoek aan 

de Vierdaagsefeesten?
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gemiddelde leeftijd 29 jaar
   

•  vrouwen56% mannen44%

66% Nijmegen en groot regionaal (inclusief 
Noord Limburg, inclusief Oost Brabant 
en tot en met Cuijk, Grave, Arnhem) 

20% uit rest van Gelderland, Brabant 
en Limburg en uit Utrecht en Flevoland.

7,5% uit Zeeland, Noord-en Zuid Holland

overige 6,5% uit rest van 
Nederland en buitenland

OPLEIDINGSNIVEAU:  68%  hoog opgeleid (HBO/WO), 24%  middelbaar opgeleid, 7%  laag opgeleid

Bezoekers Vierdaagsefeesten

69,5% van de bezoekers komt met 2 tot 5 personen, 21% komt met 

6 tot meer vrienden, bekenden en familieleden naar de stad en 

9% van de bezoekers komt met z’n tweetjes.

meer dan 
345 extra 
treinen



publiekstevredenheid 

8.5

0,5 > ontevreden
1,5% geen 
mening

   zeer tevreden 
    over de sfeer

tevreden      58% 40%

91% van de bezoekers zegt zeker terug te komen naar Vierdaagsefeesten

  59% van de bezoekers voelt zich altijd veilig tijdens Vierdaagsefeesten
  37% voelt zich vaak veilig 
  3,5% voelt zich soms wel, soms niet veilig

Komen bezoekers meerdere jaren 
naar Vierdaagsefeesten?

PUBLIEKSTEVREDENHEID

13,5% 
eerste

keer

85% 
meerdere 

jaren

Bezoekers Vierdaagsefeesten



meer dan

18.000m2 
TERRAS

meer dan 
20.000 
terrasstoelen

> 165 terrassen

meer dan 4.000 

artiesten uit binnen- en buitenland

 meer dan 1.000 optredens

meer dan 100 
straattheateracts 
& dweilorkesten

Facts&Figures
 Vierdaagsefeesten

300 extra 
buitenbars

22.000 m2 evenementengebied



meer dan 

175
kramen en 

verkoopwagens

meer dan 

3500m2

verkoopplaatsen

> 500 
verkopers

gemiddelde 
uitgave p.p.  
43,50 euro

 
63 miljoen euro

totale bestedingseffect Vierdaagsefeesten

meer dan 
1.250.000 
liter drankjes

Facts&Figures
 Vierdaagsefeesten

per 
dag 



Facts&Figures
 Vierdaagsefeesten

46,5% 

van de bezoekers 
kan sponsoren & 
partners benoemen

27% van de
bezoekers is 
bekend met 

duurzame 
karakter van 
Vierdaagse

feesten

16% van de
bezoekers 
noemt het 

stappen voor 
elkaar

21,5% van de
bezoekers is
bekend met 

stappen voor 
jezelf

21% van de
bezoekers is
bekend met 

stappen voor 
het leven

24,5% van de
bezoekers

noemt 
alle vier de 

thema’s

Mediawaarde Vierdaagsefeesten

Bijna 10.000 berichten  online en sociale media, print en radio & TV gedurende de week en een bereik van 

94,6 miljoen lezers  genereert Vierdaagsefeesten een PRwaarde van ruim 4,2 miljoen euro in zeven dagen tijd.

52%  van de bezoekers zoekt en vindt Vierdaagsefeesten op social media

46%  van de bezoekers vindt informatie op internet en websites

48%  krijgt ook informatie van vrienden en familie

14% leest het in de landelijke en regionale dagbladen

11%  ziet het op TV en hoort het op de radio

10%   geeft aan het gewoon te weten  

bezoekers geven aan meerdere informatiekanalen 
te gebruiken


