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Nationale Rode Kruis Bloesemtocht

• https://www.youtube.com/watch?v=a3ll8-BFDVQ

• Eén van de grootste eendaagse wandelevenement ter wereld

• Airborne (Herdenkingswandeling)

• Vierdaagse (ontstaan uit Defensie)

https://www.youtube.com/watch?v=a3ll8-BFDVQ


Feiten

• 27 edities Bloesemtocht en 4 edities Run

• Vrijwilligers ca. 500

• Landeigenaren ca. 70

• Regionale en Nationale sponsoren en 
leveranciers

• 14 comités

• Opbrengst voor Goede Doelen

• 17 april 5e editie Bloesemrun

• 18 april 28e editie Bloesemtocht



Parcours 27e editie
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Deelnemersprofiel Nat. Rode Kruis Bloesemtocht 2019
Bezoekerskenmerken, beleving en waardering



Deelname & herkomst

• Mannen 35% Vrouwen 65%

• Verspreid afkomstig uit vrijwel heel Nederland.
• Mn. omliggende provinciën

Type wandelaar

• Gezelschapswandelaar 34%

• Gezondheid- en Fitwandelaar 52%

• Prestatiewandelaar 14%

Actieve wandelaar, doet mee aan andere wandelevenementen

• 1-3 evenementen 37%

• 4-6 evenementen 21%

• 7 of meer evenementen 24%

Deelnemers kenmerken



• Voornamelijk vrouw

• 55 jaar oud

• MBO – HBO opleiding

• Komt het liefst met de auto

• Loopt met 2 tot 5 andere personen

• Kent 3 tot 10 andere deelnemers

• Loopt nog 2 tot 5 andere tochten per jaar

• Gezondheid- en fitwandelaar

• 15 km West of 25 km West

Deelnemersprofiel

34.524 Deelnemers

Voornamelijk uit Noord-Brabant, Gelderland, 

Zuid-Holland en Utrecht

86%
Zou zonder het 

evenement niet in de 

Betuwe zijn geweest 

(additioneel)

29.750 Totaal aantal additionele 

bezoeken

Sociaal evenement

Goede doel en gezelschap



Top 5:

• Vrijwilligers

• Routing & Sfeer

• Aantal rustpunten

• Welkom & Ontvangst

• Prijs/Kwaliteitsverhouding

Opmerking

• Vrijwel niemand is echt ontevreden

• In de basis is de tevredenheid heel hoog

Tevredenheid evenementkenmerken



Top 5

• Routing

• Vrijwilligers

• Sfeer

• Aantal rustpunten

• Prijs/Kwaliteitsverhouding

Opmerking

• Consistentie tussen de score van tevredenheid & belangrijkheid

• Op de belangrijke kenmerken scoort het evenement hoog

Belangrijkheid evenementkenmerken



• Zeer hoge aanbevelingswaarde

• Zeer hoge loyaliteit

• Hoge overall waardering

• Vrijwel iedereen is echt tevreden!

• Goede organisatie

• Lof aan vrijwilligers

Waardering & loyaliteit

8,1

Routing, mooi, 

omgeving etc.
200+

Prachtig evenement, 

zeer goede 

organisatie

120

+

Parkeerplekken / 

vertrek – vertraging 

& chaos

150+
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Economische impact Nat. Rode Kruis Bloesemtocht 2019 
Bezoekers- & organisatiebestedingen



Locatie & Accommodatie

• 15% Verblijft buiten de Betuwe maar in Gelderland

• 28% Verblijft elders in Nederland

Economische impact : Overall
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Toeristische waarde Nat. Rode Kruis Bloesemtocht 2019
Imago voor vrijetijdsbeleving en herhaalbezoek aan de Betuwe 



• (Zeer) Aantrekkelijke regio voor vrijetijdsbesteding
• 81% (Zeer) mee eens

• Positiever over de Betuwe als vrijetijdsbestemming
door de Rode Kruis Bloesemtocht
• 52% (Zeer) mee eens

• Overnachters zijn positiever over de regio dan

Niet-overnachters

Toeristische waarde

Eén dag in de Betuwe 
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Gezondheidswaarde Nat. Rode Kruis Bloesemtocht 2019
Additionele beweegminuten en geluksbeleving



• Deelnemers voelen zich over het algemeen

• (Zeer) Gezond (60%!)

• (Zeer) Gelukkig (72%!)

• 11% is extra gaan trainen/bewegen tov. normaal

• 31% beoordeelt zich hierdoor gezonder dan voorheen

• 24% beoordeelt zich hierdoor gelukkiger dan voorheen

Gezondheidswaarde

Omgerekend zorgde de Rode Kruis Bloesemtocht voor de
realisatie van ruim 6 gezonde levensjaren. 

Als we elk levensjaar in goede gezondheid met 50.000 euro 
waarderen, zoals gebruikelijk is in het sociale domein, levert het 

evenement voor 300.000 euro aan gezondheidswaarde op.



Maatschappelijke impact Nat. Rode Kruis Bloesemtocht 2019 
Donaties- & reacties



In totaal heeft de Rode Kruisbloesemtocht tot op heden € 1.905.000

opgehaald voor het goed doel.

5% van totaal gaat naar Bloesemfonds

-o.a. Kweekkast voor Prezzent, interactieve draaiorgel, 

Invalide schommel

25% van overig naar bedrag Bezigheidspakketten 

en 75% naar het Rode Kruis (o.a. renovatie gebouw, fiets voor 
Betuwe Gaerde, Ambulance)

Maatschappelijke impact



Reacties bezigheidspakketten 2019

• Hier een bericht om te bedanken voor het prachtige pakket wat wij afgelopen vrijdag 
hebben ontvangen. We zijn er heel blij mee. (ontmoetingscentrum Singelhof)

• Namens onze bezoekers van dagcentrum Sparrenheuvel wil ik u heel hartelijk bedanken 
voor het prachtige bezigheidspakket! Een hele mooie, fijne en grote ( zowel letterlijk als 
figuurlijk) verrassing waar we meteen gebruik van gaan maken! (dagcentrum 
Sparrenheuvel)

• Zojuist hebben wij het prachtige cadeau ontvangen en met z’n allen uitgepakt, het was één 
groot feest!!! Wat een plezier, allemaal mooie nieuwe spelletjes en ook allemaal nieuw 
voor ons, wij hebben meteen een muziekje opgezet en op dit moment hoor ik al de 
deelnemers vrolijk meezingen, zo leuk. Wij zijn heel blij verrast en het zal nog veel plezier 
geven aan onze deelnemers. Het is een fantastisch initiatief!!! (ontmoetingscentrum 
ActiVite)

• Wij, medewerkers ontmoeting centrum de Soos in Den Helder, willen u hartelijk bedanken 
voor de mooie spelactiviteiten. We zijn er blij mee, en zullen er veel gebruik van maken.
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