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Geen Vierdaagse en Vierdaagsefeesten in 2020

Beste redactie,
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Zojuist kondigde premier Rutte aan dat er tot 1 september in Nederland geen grote evenementen
kunnen plaatsvinden vanwege de bestrijding van het coronavirus. Helaas betekent deze verlenging van
de maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen dat de Vierdaagse afstandsmarsen en de
Vierdaagsefeesten in 2020 definitief niet door kunnen gaan.
Met dit besluit is er nu duidelijkheid gekomen. Hoewel het voor alle betrokkenen een teleurstelling is dat
er dit jaar geen Vierdaagse en Vierdaagsefeesten in Nijmegen zullen zijn, is er ook begrip.
Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen: “De verlenging van het verbod op evenementen is niet
geheel onverwacht. Dat neemt niet weg dat dit voor Nijmegen en de regio wel een forse dreun is die de
nodige emoties oproept. Ik leef mee met de organisatoren en al die ondernemers die op een mooie
Vierdaagseweek hadden gehoopt en nu veel inkomsten zien verdampen. Dit is niet alleen een hevige
teleurstelling voor organisatoren, vrijwilligers, ondernemers, wandelaars en bezoekers maar voor alle
inwoners van Nijmegen en de Vierdaagseregio. De Vierdaagse hoort bij Nijmegen en Nijmegen hoort
bij de Vierdaagse. Dat gevoel blijft, ook nu we noodgedwongen een jaartje moeten overslaan. Maar
uiteraard staan gezondheid en veiligheid voorop, en kan ik dit besluit begrijpen.”
Henny Sackers, voorzitter van Stichting DE 4DAAGSE: “Alhoewel we steeds meer rekening hielden met
dit scenario, valt de definitieve afgelasting ons zwaar. Uiteraard staat ieders gezondheid voorop, maar
we weten ook dat tienduizenden wandelaars enorm naar de 104 de Vierdaagse hebben toegeleefd.
Afgelasting is noodzakelijk en begrijpelijk, maar brengt eveneens teleurstelling met zich mee. Die
teleurstelling treft ook al onze medewerkers, vrijwilligers, partners, sponsoren, leveranciers en ieder
ander die de Vierdaagse een warm hart toedraagt. Iedereen heeft hard gewerkt, veel geïnvesteerd en
zich op ons mooie evenement in juli verheugd. Het is dan ook heel erg spijtig dat de Vierdaagse niet
doorgaat.”

Walter Hamers, bestuursvoorzitter Vierdaagsefeesten: “Er stond een prachtige editie van de
Vierdaagsefeesten op stapel. Ruim 1000 acts waren al geboekt en ruim 40 podia waren startklaar. Maar
het grootste evenement van Nederland organiseren is in deze tijden onverantwoord, dus we staan
achter dit afgekondigde evenementenverbod. Neemt niet weg dat afgelasting ontzettend verdrietig is.
Het is een enorme domper voor de anderhalf miljoen bezoekers die jaarlijks naar de stad komen, voor
de horeca-ondernemers en culturele partijen die juist nu de extra omzet zo goed konden gebruiken,
voor de hele stad Nijmegen, voor al onze partners, sponsoren, leveranciers en ambassadeurs. We gaan
de komende periode verkennen hoe we de Nijmeegse horeca en cultuur toch een beetje kunnen
ondersteunen, rekening houdende met alle beperkingen en mogelijkheden van deze nieuwe realiteit.”
De komende periode zullen de partijen zich buigen over de gevolgen van deze afgelasting.
Einde van het persbericht.

