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Samenvatting 
� De Rode Kruis Bloesemtocht 2019 telde 34.524 deelnemers. Een 

groot deel hiervan (86%) kwam speciaal voor het evenement naar 

de Betuwe. In totaal waren er 29.750 additionele deelnemers die de 

Betuwe bezochten en hier zonder het evenement niet waren 

geweest. Zij waren goed voor 180.000 euro aan extra bestedingen 

in de regio. De organisatie had 93.250 euro aan economische 

impact waardoor het totaal op bijna 275.000 euro uitkomt. 

� De bezoekers waren het meest tevreden over de toegankelijkheid 

en hulp van vrijwilligers, de aantrekkelijkheid van de routing en het 

aantal rustpunten onderweg.  

� De bezoekers gaven het evenement gemiddeld een 8,1 en ruim drie 

vierde is van plan om volgend jaar opnieuw (waarschijnlijk wel/zeker 

wel) aan het evenement deel te nemen. 

� 81% procent van de bezoekers van de Rode Kruis Bloesemtocht 

geeft aan dat ze de regio aantrekkelijk vinden om te verblijven en 

52% procent is deze positiever gaan vinden door de Rode Kruis 

Bloesemtocht. Onder mensen die overnachtten is dat 66%. 

� Een aantal bezoekers geeft aan de komende 12 maanden terug te 

willen komen voor vrijetijdsdoeleinden. In gradaties van 

“Waarschijnlijk’ (7.100) tot “Zeker wel” (4.150 bezoekers) levert dit 

gemiddeld een toeristisch potentieel op van 215.000 euro aan 

bestedingen die nog in de regio gedaan kunnen worden na afloop 

van De Rode Kruis Bloesemtocht als gevolg van herhaalbezoek. 

� Ruim 10% van de deelnemers gaf aan vanwege de Rode Kruis 

Bloesemtocht meer te zijn gaan bewegen dan normaal. 72% van de 

deelnemers geeft aan zich gelukkig te voelen. 

� In totaliteit leverde de Rode Kruis Bloesemtocht 3.3 miljoen extra 

beweegminuten op. De gezondheidswaarde hiervan is naar 

schatting 300.000 euro of totaal 6 gezonde levensjaren. 

Infographic 
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1. Inleiding 
 

� Op zaterdag 13 april vond de 27e editie van de Nationale Rode 

Kruis Bloesemtocht plaats in de Betuwe. Er deden een recordaantal 

van 34.524 wandelaars mee aan het evenement. 

� De Rode Kruis Bloesemtocht kenmerkt zich als een sportief 

eendaags wandelevenement voor jong en oud dwars door de 

Betuwse boomgaarden die normalerwijze niet toegankelijk zijn voor 

publiek. De deelnemers werden verschillende routes aangeboden, 

acht in totaal, met afstanden variërend van 8 tot zelfs 40 kilometer. 

� De twee voornaamste richtingen binnen de Betuwe waren oost en 

west waarbij Geldermalsen als centraal startpunt fungeerde. Het 

parcours Oost was met 4 afstanden tevens geschikt voor Nordic 

Walking. 

� Deze 27e editie was tevens in andere opzichten een recordeditie. 

Zo kwamen alle weertypen tijdens de dag voorbij. Van vrieskou, 

sneeuw, regen, hagel tot zon met een stralende blauwe hemel die 

deed vergelijken met een zomerse dag. Daarnaast werd een 

recordbedrag voor het goede doel ingezameld en waren er nooit 

eerder zoveel vrijwilligers op de been om de wandeltocht in goede 

banen te leiden. 

� Om aan het evenement deel te nemen konden mensen toegangs- 

en parkeerkaarten kopen in de voorverkoop en ter plaatste bij de 

entree van de Nationale Rode Kruis Bloesemtocht. De deelname 

tarieven in de voorverkoop bedroegen € 8,- voor volwassen en € 4,- 

voor kinderen tot en met 12 jaar. De ticketprijs voor de Rode Kruis 

Bloesemtocht aan de kassa ter plaatse was € 9,- voor volwassenen 

en € 5,- voor kinderen tot en met 12 jaar. Het parkeertarief bedroeg 

in de voorverkoop € 7,50 en ter plaatse € 10,- 

 

� De deelnemers startten vanaf het veilingterrein van de Koninklijke 

Fruitmasters in Geldermalsen waarna men afhankelijk van de 

gekozen route oost- of westwaarts over de dijken, door de 

boomgaarden, langs de rivieren van de vroege fruitbloesem en 

vergezichten kon genieten. Op het start/finish terrein was een 

gevarieerd aanbod van foodtrucks, coffee-corners met leuke 

terrasjes, een deelnemerspost en toerisme-informatie punt. 

� Door de tijdelijke bruggen die over de Linge gelegd werden, konden 

de wandelaars de rivier een aantal malen over steken en op veelal 

particuliere terreinen wandelen die anders onbereikbaar zijn. 

Routes  
� De Rode Kruis Bloesemtocht bood onderstaande routes aan.  
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Het goede doel 
� De Nationale Rode Kruis Bloesemtocht is een wandeltocht die 

goede doelen ondersteunt. Via inschrijfgelden voor deelname aan 

het evenement en donaties wordt geld ingezameld voor het goede 

doel, de ANBI-organisatie “Het Nederlandse Rode Kruis”. Volgens 

opgave van de organisatie wordt in lijn met de doelstelling van de 

stichting de opbrengst elke jaar besteed aan steun voor de sociaal 

zwakkere en vereenzaamde mensen in de samenleving.  

� Van de opbrengst van de Rode Kruis Bloesemtocht gaat 75% naar 

het Nationale Nederlandse Rode Kruis. 20% gaat naar landelijke 

projecten die door het bestuur van de Nationale Rode Kruis 

Bloesemtocht worden aangewezen. Daarnaast gaat ook dit jaar 

opnieuw 5% van de opbrengst naar het Bloesemfonds voor 

bijdragen aan projecten in de regio. 

� In totaal heeft de Rode Kruisbloesemtocht tot op heden € 1.835.000 

opgehaald voor het goed doel. 

Organisatie & vrijwilligers 
� De Rode Kruis Bloesemtocht wordt georganiseerd door stichting 

Nationale Rode Kruis Bloesemtocht.  

� De stichting is opgebouwd uit een bestuur, 14 organiserende 

comités welke geheel uit vrijwilligers bestaat. Zo’n 80 vrijwilligers 

zijn betrokken bij de organisatie van het evenement zelf en nog 

eens 500 bij de uitvoering van het wandeltochtevenement. 

� Het organiseren van het evenement is mogelijk door de onmisbare 

steun van landeigenaren, vele vrijwilligers en diverse sponsoren, 

zowel lokaal als nationaal.  

� Hoofdsponsors 27ste Nationale Rode Kruis Bloesemtocht  (inclusief 

4e Bloesemrun): K3 Delta, Transmission Van den Haak BV., 

Rabobank West Betuwe, Koninklijke Fruit Masters, Heerlijkheid 

Mariënwaerdt, AVRI, A.Hak, Albron, Paylogic, Gemeente West 

Betuwe, Leeuwenstein groep, Royal Leerdam Crystal, BDU, 

provincie Gelderland, FruitDelta Rivierenland en Lowa. 

� De organisatie kan terugblikken op een succesvolle 27e editie van 

de wandeltocht dat goed werd gewaardeerd. Het evenement wordt 

op 18 april 2020 opnieuw georganiseerd. 

 

 

 

 
 

Foto: George Burggraaff 
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Achtergrond onderzoekgebied “De Betuwe” 
� In deze rapportage wordt gesproken over “de Betuwe”. Deze regio 

of landstreek staat bekend als fruitregio van Nederland en is een 

begrip in Nederland. Het gebied kenmerkt zich als een uitgestrekt 

gebied in de provincie Gelderland tussen de rivieren de Waal, Lek 

en Neder-Rijn. In dit gebied zijn tevens gebiedsnamen bekend als 

Rivierenland, Rivierengebied, Bommelerwaard en Tielerwaard. 

� Dit onderzoek naar de economische en toeristische impact van de 

Rode Kruis Bloesemtocht heeft betrekking op de gemeenten Buren, 

Culemborg, Neder-Betuwe, West Betuwe, Tiel en Zaltbommel 

aangezien de verscheidene routes van het wandelevenement door 

of langs deze gemeenten lopen. De combinatie van deze 

gemeente- en gebiedsnamen kan echter verwarring oproepen over 

wat precies met de regio wordt bedoeld. Daarom wordt in deze 

rapportage als “impactgebied” gesproken over “de Betuwe”.  

� Naast dit afgebakende onderzoeksgebied profiteert de grotere regio 

eveneens van de Rode Kruis Bloesemtocht. Onder andere omdat 

het evenement deelnemers aantrekt die in (hotel)accommodaties 

buiten de regio verblijven, bijvoorbeeld in de provincie Gelderland. 

Dit geldt ook voor betrokken toeleveranciers uit de grotere regio. 

� In de gemeenten Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, West Betuwe, 

Tiel en Zaltbommel en omgeving worden nu al diverse sport- en 

cultuurevenementen georganiseerd. Deze zijn van grote waarde: 

inwoners en toeristen hebben er plezier van en ondernemers en 

organisaties kunnen er aan verdienen. Daarnaast kunnen de 

evenementen de profilering van de gemeenten op ruimtelijk en 

toeristisch vlak ondersteunen. Daarbij wil de stichting Rode Kruis 

Bloesemtocht inzichtelijk krijgen wat het evenement nu feitelijk 

bijdraagt aan de gemeenten van de regio de Betuwe. 

� Om dit inzicht te krijgen is aan de Hogeschool van Arnhem en 

Nijmegen (HAN) gevraagd om een economische impactstudie 

volgens de beproefde WESP-methode te verrichten met als doel om 

de directe additionele bestedingen en het bezoekersprofiel in kaart 

te brengen. Het onderzoek dient voor de Stichting Rode Kruis 

Bloesemtocht als input voor gesprek over onder andere de 

evenementenvisie van de provincie Gelderland, omliggende 

gemeenten, partners en sponsoren en moet aansluiten bij een 

dialoog tussen de provincie, gemeenten, ondernemers in de 

omgeving van de Betuwe en de evenementorganisator. 

� De HAN is naast De Rode Kruis Bloesemtocht betrokken bij de 

evaluatie van andere grootschalige (sport)evenementen in de 

provincie Gelderland: KLM Open 2016, 2017, 2018, Giro Gelderland 

2016, Marikenloop, de Zevenheuvelenloop Nijmegen, EK Volleybal 

2015, UCI WK Paracycling 2015, 2019, WK Beachvolleybal 2015, 

e.a. Bij deze evaluaties en in dit onderzoek is gebruik van gemaakt 

van de standaardmethoden voor de evaluatie van evenementen 

middels de richtlijnen van de Werkgroep Evaluatie 

Sportevenementen (WESP). Dit betekent dat de evenementen 

volgens een gestandaardiseerde methode zijn onderzocht, welke 

landelijk zijn vastgesteld in deze WESP-werkgroep. 

Structuur van het rapport 
� Hoofdstuk 2 geeft de methodologie van het onderzoek weer. In 

hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het aantal bezoekers, hun   

karakteristieken en de tevredenheid over het evenement. Hoofdstuk 

4 behandelt de economische impact van het evenement voor de 

Betuwe. Hoofdstuk 5 gaat in op de mogelijke toeristische impact die 

de Rode Kruis Bloesemtocht de komende 12 maanden nog kan 

hebben op de regio. Hoofdstuk 6 gaat daarnaast in op de 

gezondheidswaarde die het evenement brengt voor de deelnemers. 
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2. Methode 
� De Rode Kruis Bloesemtocht is geëvalueerd volgens 

gestandaardiseerde methoden, welke landelijk zijn vastgesteld in de 

Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP). Alhoewel alle 

sport- en cultuur evenementen van elkaar verschillen zullen de 

uitkomsten van de onderzoeken wel goed vergelijkbaar zijn. In 

WESP werken wetenschappers en onderzoekers van verschillende 

hogescholen, universiteiten en enkele andere maatschappelijke en 

onderzoeksorganisaties, zoals NOC*NSF en het Mulier Instituut, 

samen om standaardrichtlijnen te ontwerpen om de 

maatschappelijke en economische impact van (sport)evenementen 

te meten. 

Begripsbepaling en afbakening 
� De economische impact van een sportevenement wordt 

gedefinieerd als de extra bestedingen die door dit evenement 

veroorzaakt worden in een bepaalde afgebakende omgeving van 

het evenement, in dit geval de Betuwe (afgebakend tot de 

gemeenten Buren, Culemborg, Tiel, Neder-Betuwe, West Betuwe 

en Zaltbommel). Er is gekozen voor deze afbakening omdat de 

routes van het evenement door deze gemeenten lopen en de 

organisatie van de Rode Kruis Bloesemtocht door middel van een 

WESP-evaluatie wil weten wat de economische en toeristische 

impact is voor deze regio. 

� Het onderzoek voor de economische impact van een 

sportevenement richt zich in principe op de additionele uitgaven in 

de Betuwe van de bezoekers, deelnemers en de organisatie zelf. Bij 

de bepaling van de economische impact vanuit de organisatie wordt 

gekeken naar de inkomsten en uitgaven van de organisatie die 

direct in de regio worden gedaan. Er wordt nadrukkelijk niet 

gekeken naar de inkomsten van uitgaven van de derden (personen 

of organisaties) waarvan de organisatie inkomsten ontvangt of aan 

wie het uitgaven doet. Dit valt buiten de scope van dit onderzoek. 

� Tot slot zijn gegevens over de inkomsten en uitgaven van de 

organisatie van het evenement ten aanzien van economische 

impact meegenomen in het onderzoeken. Het betreft hier de 

inkomsten en uitgaven in het impactgebied, niet de evenement of 

exploitatiebegroting. Deze gegevens zijn door de organisator 

Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht aan de onderzoekers 

verstrekt.  

Dataverzameling 
� Direct na het evenement zijn in totaal 5.000 deelnemers via email 

door de organisatie uitgenodigd om hun ervaringen te delen via een 

online schriftelijke vragenlijst. Deze deelnemers zijn verdeeld in 

twee groepen van elk 2.500 personen die aselect zijn geselecteerd 

uit de deelnemersinschrijvingen van 2019. De groepen kregen een 

van elkaar verschillende vragenlijst, een A versie en een B versie. 

� Beide vragenlijsten of deelnemersenquête (zie bijlage 1) waren 

gericht op het bezoekersprofiel, de waardering en de economische 

en toeristische impact van het evenement Rode Kruis Bloesemtocht 

en zijn opgesteld aan de hand van de richtlijnen van de WESP. 

� In de A versie is er specifiek gericht op beleving en de 

gezondheidswaarde van het evenement en in de B versie is 

specifiek gericht op tevredenheid/belangrijkheid van 

evenementaspecten en het imago van de regio. 

� De enquête is uitsluitend in het Nederlands afgenomen via het 

online softwareplatform van Survey Anyplace en ingevuld door de 

deelnemer via een met het internet verbonden apparaat zoals 

computer, smartphones en/of tablet. De enquêtes zijn afgenomen 

gedurende een periode van 15 dagen na het evenement, na 10 

dagen is een herinnering verstuurd. 
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� In totaal zijn 2.117 enquêtes verzameld onder uitsluitend 

deelnemers aan het evenement, 1.016 respondenten op de A versie 

van de vragenlijst en 1.101 respondenten op de B versie van de 

vragenlijst. 

� De opgave over de deelnemersaantallen zijn afkomstig van stichting 

Nationale Rode Kruid Bloesemtocht, de organisator van het 

evenement. Deze zijn gebaseerd op daadwerkelijke ticketverkopen 

en uitgaven van tickets aan sponsoren en partners.  

Representativiteit van het onderzoek 
� De richtlijnen van de WESP schrijven voor dat onder populaties met 

een omvang groter dan 5.000 personen er minimaal 385 enquêtes 

gehouden moeten worden om een voldoende betrouwbaar beeld te 

geven van het evenement. Betrouwbaar betekent in dit geval dat 

met 95% zekerheid kan worden gezegd dat de werkelijkheid binnen 

een marge van +5% tot -5% van de uitkomsten van het onderzoek 

vallen. De resultaten die hieronder zijn beschreven geven daarom 

een betrouwbaar beeld van het evenement en de deelnemers. Voor 

het onderzoek heeft er een interne peer-review plaatsgevonden. 
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Deelnemersprofiel Rode Kruis Bloesemtocht 2019 
Bezoekerskenmerken, beleving en waardering 

Foto: George Burggraaff 
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3. Deelnemersaantal & -profiel 
Deelnemersaantal 

� Op zaterdag 13 april deden in zijn totaliteit 34.524 personen mee 

aan de Rode Kruis Bloesemtocht, een recordaantal. Het grootste 

deel hiervan waren deelnemers die op eigen initiatief deelnamen en 

een startbewijs kochten. Door de organisatie Stichting Rode Kruis 

Bloesemtocht werd voor sponsoren en partners een beperkt aantal 

tickets uitgegeven voor gratis deelname van klanten en relaties. 

� Van de respondenten gaf 86% aan dat ze zonder het evenement 

niet in de Betuwe zouden zijn geweest. We noemen deze 

deelnemers additioneel. Dit zijn bijna 29.750 personen die speciaal 

voor het evenement naar de Betuwe zijn gekomen. 

� In 2018 waren er ongeveer 32.860 deelnemers en in 2017 om en 

nabij de 30.600 deelnemers. 

Deelnemers profiel 
� Een grote meerderheid was vrouw en veelal trok het evenement 

mensen met een middelbaar tot hoger onderwijsniveau. 

 
� Deelnemers van alle leeftijden deden mee aan het evenement. De 

gemiddelde leeftijd was 55 jaar en 20% was ouder dan 65 jaar. De 

gemiddelde leeftijd was daarmee relatief hoog. Er was relatief 

weinig jeugd maar omdat alleen deelnemers ouder dan 16 jaar zijn 

meegenomen in het onderzoek is het aandeel jeugd mogelijk 

onderschat in deze resultaten. 

 

34.524 Deelnemers 

86% 
Zou zonder het evenement niet 
in de Betuwe zijn geweest 
(additioneel) 

29.750 Totaal aantal additionele bezoeken 
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16 tot 25 jaar 26 tot 35 jaar 36 tot 45 jaar

46 tot 55 jaar 56 tot 65 jaar Ouder dan 65 jaar
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Herkomst 
� Vrijwel alle deelnemers kwamen uit Nederland. Een enkeling kwam 

uit België of Engeland. Het aantal buitenlandse deelnemers 

beperkte zich tot minder dan 1% van het totaal. De Rode Kruis 

Bloesemtocht is daarmee vooral een Nederlandse aangelegenheid. 

� De deelnemers bleken het meeste uit Gelderland en Noord-Brabant 

afkomstig, respectievelijk 26 en 22%. Ook uit Zuid-Holland en 

Utrecht kwamen relatief veel bezoekers. De provincies Zeeland, 

Friesland, Drenthe en Groningen waren het minst 

vertegenwoordigd, gezamenlijk minder dan 4%. 

 

Opleidingsniveau 
Het gemiddelde opleidingsniveau van de deelnemers is middelbaar 

tot hoger onderwijs. 43% van de deelnemers heeft een HBO of 

wetenschappelijk diploma. 

 

Vervoersmiddel 
� De auto was het populairste vervoersmiddel om bij de Rode Kruis 

Bloesemtocht te komen, 56% maakte hiervan gebruik. De 

organisatie tipte deelnemers vooraf vooral met de trein te komen, 

via het nabijgelegen station Geldermalsen. Vervoer met de trein 

bezette met 39% een goede tweede plaats. 
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Routes 
� Er was een grote variëteit in routemogelijkheden die de deelnemers 

konden kiezen, De organisatie heeft acht verschillende afstanden 

uitgewerkt in een Oost en West richting. 

 

� Zowel onder de gezondheid- en fitwandelaars en de 

gezelschapswandelaars waren de 25 km. West route gevolgd door 

de 15 km West route het populairst. Onder de prestatiewandelaars 

was met name de 25 km. West route het populairst en voor een 

beperkt deel de langere routes van 30 en 40 kilometer. 

Wandelaarstype 
� De meeste deelnemers (52%) beschouwen zichzelf als een 

gezondheid- en fitwandelaar. Men doet met name mee om gezond 

te worden of te blijven. 34% van de deelnemers doet vooral mee 

voor de gezelligheid en vindt het gezelschap vooral belangrijk. Een 

klein deel, 14%, doet mee om een goede prestatie neer te zetten. 

 

  

8%

5%

18%

6%

12%

31%

10%

10%

8 km - (West-8)

11 km - (Oost-11)

15 km - (West-15)

16 km - (Oost-16)

20 km - (Oost-20)

25 km - (West-25)

30 km - (Oost-30)

40 km - (West 40)

Routes

34%

52%

14%

Type wandelaar

Gezelschapswandelaar Gezondheid- en fitwandelaar Prestatiewandelaar
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Gezelschap en bekenden 
� De meeste deelnemers deden mee samen met één of meerdere 

mensen mee. Een beperkt deel van de deelnemers deed mee op 

individuele basis, slechts 4%. De meeste mensen liepen met 2 tot 5 

andere mensen samen. 

� De gemiddelde groepsgrootte was daarmee gemiddeld 4 personen. 

 

� Opvallend was dat een flink aantal personen met een grote groep 

wandelde, soms wel tot 70 personen groot. Deze groepen betreffen 

wandelclubs of wandelverenigingen die gezamenlijk deelnamen en 

over het algemeen ook samen reisden met een bus. 

� Verder was opvallend dat alle deelnemers minimaal 1 andere 

persoon binnen het deelnemersveld kenden. Een beperkt aantal 

mensen gaf aan “Niemand te kennen”. 

 

� De meeste deelnemers kenden 3 tot 10 andere personen. 

Opvallend was dat een flink aantal mensen aangaf zelfs wel 50 of 

meer andere deelnemers te kennen. Gemiddeld genomen kende 

men 8 andere deelnemers binnen het evenement. 

� De Rode Kruis Bloesemtocht is met deze groepsgrootten en aantal 

bekenden onder elkaar ook een sociale gelegenheid of sociaal 

evenement te noemen. 

 

 
 

4%

14%

40%

34%

7%

1%

1%

Individuele deelname

Met 1 andere persoon

Met 2 andere personen

Met 3 tot 5 anderen

Met 6 to 10 anderen

Met 10 tot 15 anderen

Met 16 of meer anderen

Groepsgrootte samen lopen

6%

8%

12%

31%

27%

7%

6%

3%

1%

Kent niemand

Kent 1 andere persoon

Kent 2 andere personen

Kent 3 tot 5 anderen

Kent 6 to 10 anderen

Kent 11 tot 15 anderen

Kent 16 tot 25 anderen

Kent 26 tot 50 anderen

Kent meer dan 50 anderen

Aantal bekenden
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Deelname aan andere wandelevenementen 
� Een groot deel van de respondenten geeft aan naast de Rode Kruis 

Bloesemtocht ook aan andere wandelevenementen gedurende het 

jaar deel te nemen, 82%. Zo’n 37% doet aan 1 tot 3 andere 

wandelevenementen mee. Van de deelnemers doet 18% niet mee 

aan andere wandelevenementen. 

� Gemiddeld wordt er aan 5 tot 6 andere wandelevenementen 

deelgenomen waarbij sommigen aangeven de Rode Kruis 

Bloesemtocht te benutten als trainingsmogelijkheid voor de 

Vierdaagse van Nijmegen of een andere meerdaagse mars. 

� Gezondheidswandelaars nemen gemiddeld genomen het meest 

deel aan andere wandelevenementen. Gezelschapswandelaars 

nemen gemiddeld genomen deel aan 3 andere 

wandelevenementen. 

� Opvallend is dat de deelnemers die zichzelf als prestatiewandelaar 

zien vrijwel allemaal deelnemen aan andere wandelevenementen 

(97% van de groep) en dat ongeveer een derde deel van deze 

groep aan meer dan 11 andere wandelevenementen deelneemt. 

 

 
 

18%

37%
21%

11%

13%

Deelname aan andere wandelevenementen

0 andere 1 tot en met 3 4 tot en met 6 7 tot en met 10 11 of meer
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Tevredenheid 
� De deelnemers is gevraagd om hun 

tevredenheid over de verschillende 

evenementonderdelen aan te geven. 

 

� Het hoogst werd hierbij gescoord op de 

tevreden over de toegankelijkheid en hulp van 

vrijwilligers, gemiddeld een 4,5 op een schaal 

van 1 tot 5. Ook de welkom & ontvangst, het 

aantal rustpunten onderweg, de 

aantrekkelijkheid van de routing en de sfeer 

was men heel tevreden. De gemiddelde score 

op deze onderdelen was 4,4. vervolgende 

scoorden de prijs/kwaliteitsverhouding goed 

met een 4,3 en de eet-& drinkfaciliteiten 

onderweg (4,1) en op het start/finish terrein 

(4.0). 

� Het minst was men tevreden over de 

parkeergelegenheid, dit onderdeel scoort nog 

steeds ruim voldoende met 3,8. 

� Opmerkingen die hierover worden gemaakt 

gaan met name over het vertrek naar huis 

waarbij men lange wachttijden heeft ervaren 

om van het terrein af te komen. 

 

� De gemiddelde tevredenheidsscore op alle 

onderdelen was 4,2. Dit komt goed overeen 

met een overall waardering van 8,1 van het 

evenement. 

 

  

Gem. 

4,4 

3,8 

4,0 

4,5 

4,4 

4,4 

4,1 

4,0 

4,4 

4,3 

49%

36%

33%

57%

51%

57%

42%

39%

52%

51%

40%

32%

41%

34%

37%

32%

38%

34%

36%

33%

11%

32%

25%

9%

12%

12%

20%

27%

12%

16%

Welkom & ontvangst

Parkeergelegenheid

Eet- & drinkfaciliteiten op het Start/Finish terrein

Toegankelijkheid en hulp van vrijwilligers

Aantrekkelijkheid van de routing

Aantal rustpunten onderweg

Eet- & drinkfaciliteiten onderweg

Beleving onderweg

Sfeer tijdens de wandeltocht

Prijs/kwaliteitverhouding

Tevredenheid over de evenementonderdelen

Zeer tevreden Tevreden Overig
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Belangrijkheid 
� Naast tevredenheid over de verschillende 

evenementonderdelen zijn de deelnemers 

tevens bevraagd over hoe belangrijk men 

deze onderdelen vindt voor het evenement. 

 

� De deelnemers vonden de aantrekkelijkheid 

van de routing het meest belangrijk van de 

genoemde evenementonderdelen. Dit scoort 

een 4,6 op maximaal 5. Daarnaast is de sfeer 

tijdens de wandeltocht, de toegankelijkheid en 

hulp van vrijwilligers het meest belangrijk voor 

de deelnemers. Beide scoren 4,4. De welkom 

en ontvangst en de prijs/kwaliteitsverhouding 

scoren de deelnemers met een 4,2 voor 

belangrijkheid. Het belang van de eet- & 

drinkfaciliteiten onderweg scoort 4,1 

� Opvallend is dat de beleving onderweg met 

4.0 relatief laag scoort ten opzichte van de 

andere onderdelen. Desondanks is deze 

beleving onderweg nog altijd “belangrijk”. 

 

� Het minst belangrijk vindt men de 

parkeergelegenheid en de eet- & 

drinkfaciliteiten op het start/finish terrein. 

Desondanks scoren deze onderdelen met 3,9 

nog steeds “belangrijk”. 

 

 

  

42%

44%

32%

52%

64%

46%

38%

37%

55%

42%

41%

28%

37%

34%

31%

34%

37%

37%

36%

38%

17%

28%

32%

14%

5%

20%

25%

26%

9%

20%

Welkom & ontvangst

Parkeergelegenheid

Eet- & drinkfaciliteiten op het Start/Finish terrein

Toegankelijkheid en hulp van vrijwilligers

Aantrekkelijkheid van de routing

Aantal rustpunten onderweg

Eet- & drinkfaciliteiten onderweg

Beleving onderweg

Sfeer tijdens de wandeltocht

Prijs/kwaliteitverhouding

Belangrijkheid van de evenementonderdelen

Zeer belangrijk Belangrijk Overig

Gem. 

4,2 

3,9 

3,9 

4,4 

4,6 

4,2 

4,1 

4,0 

4,4 

4,2 
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Loyaliteit : Aanbevelen aan vrienden en familie? 
� Maar liefst 81% van de deelnemers is het (zeer) eens met de 

stelling “Ik beveel anderen, zoals familie en vrienden, aan om deel 

te nemen aan de Rode Kruis Bloesemtocht.” Slechts 1% is het hier 

zeer mee oneens. 

 
� Het merendeel van de mensen doet volgend jaar opnieuw mee. 

29% is daar zeer zeker van. Slechts 2% geeft aan zeker niet deel te 

nemen en 14% is neutraal over deelname volgend jaar. 

 

Overall waardering 
� Het wandelevenement wordt door de deelnemers zeer goed 

gewaardeerd. Het gemiddelde rapportcijfer dat men aan het 

evenement geeft is een 8.1. De deelnemers maken daarbij veel 

positieve opmerkingen over de organisatie, de sfeer en de routing. 

� Bij een grootschalig evenement als de Rode Kruis Bloesemtocht 

zijn er altijd zaken die beter kunnen en heeft vrijwel elke deelnemer 

een mening en suggesties voor verbeteringen.  

� Opmerkingen die mensen maken gaan vooral over de logistiek bij 

de start, over spreiding van het aantal deelnemers om opstoppingen 

te voorkomen. Onderweg zijn rustpunten en het aantal toiletten een 

aandachtspunt. Men zou graag zien dat de toiletten gratis zijn. 

� Naast reguliere drankjes en snacks wordt gevraagd naar een 

gezond en vegetarische aanbod. Betalingen doet men graag 

cashless, liefst met pin. Na afloop benoemt men met name het 

uitrijden van de parkeerplaats als verbeterpunt. 

� Overall is men erg tevreden over de organisatie en is men vol lof 

over het evenement, de sfeer, de routing en de Betuwe. 

 

 

24% 57% 19%

Beveelt deelnemen aan de Rode Kruis Bloesemtocht 
aan anderen aan

Zeer mee eens Mee eens Overig

29% 49% 22%

Doet u volgend jaar weer mee?

Zeker wel Waarschijnlijk wel Overige

10; 11%

9; 33%

8; 43%

7,5; 1%

7; 10%

6 of minder; 3%

Waardering

8,1 
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Economische impact Rode Kruis Bloesemtocht 2019  
Bezoekers- & organisatiebestedingen 

Foto: George Burggraaff 
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29.750 Additionele deelnemers 

 

Gemiddelde besteding per dag van een 
additionele deelnemer tijdens het 

evenement (incl. deelname/parkeren) 
€ 15,96 

Gemiddelde bestedingen die in de 
economie van de Betuwe vloeien  € 3,27 

€ 97.000 Dagbestedingen door additionele deelnemers 

 

5. Economische impact  
� Van de 34.524 bezoekers was 86% additioneel voor de regio. Dit 

zijn ongeveer 29.750 additionele deelnemers die zonder het 

evenement niet in de Betuwe zouden zijn geweest. 

� Gemiddeld besteedde men ongeveer 16 euro tijdens de Rode Kruis 

Bloesemtocht. Aan toegang besteedde men gemiddeld € 5,39 en 

voor het parkeren € 1,69. 
� NB : Deze bedragen zijn lager dan de ticketprijzen aangezien er betaald kan 

zijn voor deelname door iemand anders en men bijvoorbeeld de parkeerkosten 

gedeeld heeft indien men met meerdere personen in een auto reed. 

� Aan eten en drinken bij de start en finish gaf men bijna 4 euro per 

persoon uit en nog eens € 1,67 werd uitgegeven aan overige zaken 

op het evenementterrein. 

� Buiten het evenement, tijdens de wandeltocht, werd gemiddeld nog 

zo’n € 2,25 uitgegeven aan eten en drinken in de Betuwe. Overige 

uitgaven in de Betuwe (bijvoorbeeld tanken en/of winkelen) 

besloegen nog eens ruim één euro. 

� De uitgaven van € 3,93 aan eten & drinken bij de start & finish op 

het evenement belandden bij de door de organisatie 

gecontracteerde cateraar.  

� De overige uitgaven op het evenement van 1,67 belandden bij de 

organisatie. 

� Van de bijna 16 euro belandde € 3,27 per deelnemer bij 

ondernemers in de Betuwe, met name langs de route. Dit bedrag is 

opgebouwd uit eten & drinken onderweg en overige uitgaven elders 

in de Betuwe.  

� Dit brengt de totale additionele dagbesteding op € 97.000 voor de 

Betuwe. Een aanzienlijk bedrag voor een ééndaags evenement. 

 

 

€5,39 

€1,69 

€3,93 

€1,67 

€2,25 

€1,02 

Deelname

Parkeren

Eten & drinken bij de
Start & Finish

Overige uitgaven op het
evenement

Eten & drinken elders in
de Betuwe

Overige uitgaven elders
in de Betuwe

Dagbestedingen Rode Kruis Boesemtocht deelnemers
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 Additionele bezoekers 29.750 

5% 
Aandeel additionele 
overnachtingen 43% 

Bleef overnachten 
in de Betuwe 

Aantal overnachtingen 
in de Betuwe 1.586 

Gemiddeld aantal nachten 1,6 

€ 52,18 
Gemiddelde prijs per persoon 
per nacht aan accommodatie 

Additionele bestedingen aan 
overnachtingen in de Betuwe € 57.000 

Gemiddeld aantal dagen langer in de 
Betuwe per overnachting 1,6 

€ 38,29 
Gemiddelde dagbesteding van 
een additionele overnachter 

Additionele bestedingen door langer 
verblijf van deelnemers in de Betuwe € 26.000 

Totale economische impact voor de 
Betuwe door verlengd verblijf € 83.000 

Overnachtende bezoekers 
� Van alle deelnemers bleef 5% overnachten. Hiervan verbleef 43% 

in de Betuwe gedurende 1,6 nachten. Dit maakt dat het aantal 

additionele overnachtingen in de Betuwe als gevolg van de Rode 

Kruis Bloesemtocht op bijna 1.600 uitkomt. 

� 15% van de deelnemers verbleef in de provincie Gelderland en 28% 

van de mensen die op een ander adres dan het woonadres 

overnachtte verbleef op een andere plek in Nederland. 

 
� Gemiddeld werd er ruim vijftig euro per persoon per nacht besteed. 

De economische waarde van deze overnachtingen was naar 

schatting € 132.000. Hiervan werd ruim € 57.000 in de Betuwe 

besteed. De deelnemer die bleef overnachten bezocht naast het 

evenement gemiddeld nog anderhalve dag de regio. De gemiddelde 

dagbesteding is ongeveer 38 euro waardoor de totale bestedingen 

aan langer verblijf in de Betuwe goed waren voor ruim € 26.000. 

� De deelnemers zijn in totaal goed geweest voor bijna twee ton aan 

uitgaven bij de Rode Kruis Bloesemtocht. Hiervan kwam 83.000 

euro in de Betuwe terecht. De Betuwe is daarmee de voornaamste 

plek van uitgaven ten opzichte van de omliggende provinciën Zuid-

Holland, Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht. 

34%

24%

20%

16%

1%

5%

Bij vrienden/familie/kennissen

Hotel

Camping

Bed & breakfast

Bungalow- of recreatiepark

Overig

Accommodatie
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Uitgaven Betuwe 
Infrastructuur en logistiek  € 45.750 
Routing/organisatie (CLM)  € 24.250 
Muziek & Entertainment € 11.750 
Communicatie € 7.500 
Hulpverlening € 5.000 
Vrijwilligers € 4.500     + 
Totale uitgaven in regio € 98.750 
  

 

Inkomsten . 
Sponsoring regio € 5.500     + 
Totale inkomsten uit regio € 5.500 
   
Totale uitgaven in regio € 98.750 
Totale inkomsten uit regio € 5.500      -/- 
  

Economische impact 
organisatie: € 93.250 

 

 

Organisatie bestedingen 
� De organisator van De Rode Kruis Bloesemtocht gaf bijna 100.000 

euro uit in de regio. Dit waren voornamelijk uitgaven aan de 

infrastructuur (zoals bruggen) en kosten voor de organisatie van de 

routing. Daarnaast zorgde de side-events op de start & finishplaats 

voor een flinke kostenpost, en werd uitgaven gedaan rondom 

communicatie en hulpverlening. De organisatie had verder nog 

kosten aan de vrijwilligers zoals reiskosten en lunches. 

� De organisatie van de Rode Kruis Bloesemtocht onttrekt ook een 

deel van de inkomsten uit de regio. Dit gaat met name om 

sponsoring door bedrijven uit de Betuwe. Ondernemers brachten 

voor 5.500 euro sponsorgeld in. 

� Daarmee is er een positief netto economische impact vanuit de 

organisatie gerealiseerd van € 93.250,- 

 

Overige inkomsten/uitgaven 
� De organisatie van de Rode Kruis Bloesemtocht ontving verder 

sponsoring in natura van bedrijven (van zowel binnen als buiten de 

regio) om de organisatie van het evenement mogelijk te maken. 

Deze sponsoring had een waarde van ongeveer 50.000 euro.  

De organisatie ontving verder subsidie van de provincie Gelderland 

om het evenement mogelijk te maken. Daarnaast ontving de 

organisatie inkomsten uit ticketverkoop voor deelname en parkeren. 

� Al deze gelden - in natura en subsidies - komen weliswaar ten 

goede aan het evenement of ten gunste van de organisatie, echter 

komen deze niet ten gunste van de economie van de Betuwe. Dit 

omdat de organisatie van de Rode Kruis Bloesemtocht alle 

inkomsten, verminderd met de uitgaven aan het evenement, 

doneert aan het Nationale Rode Kruis.  
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Deelnemers zorgden voor de meeste bestedingen 

Dagbestedingen 
Overnachtingen 
Verlengd verblijf 

Totaal 

€ 97.000 
€ 57.000 
€ 26.000 

€ 180.000  
Lokale bedrijven profiteerden van de Rode Kruis Bloesemtocht 

Organisatie € 93.250 

Media, bezoekers/toeschouwers en vrijwilligers zijn niet in 
kaart gebracht 

PM 

De Rode Kruis Bloesemtocht 2019 zorgde voor 
een aanzienlijke economische impact voor de Betuwe 

Totale economische 
impact voor de Betuwe € 273.250 

 
 

 

Totale economische impact 
� De belangrijkste positieve bijdrage aan de economische impact 

komt van de deelnemers. Zij zijn goed voor een totaal van ruim  

€ 180.000 aan additionele bestedingen in de Betuwe. Dat is 66% 

van de totale economische impuls door dit evenement. 

� De organisatie van het evenement zelf zorgt, doordat het meer 

uitgaven in de regio doet dan het aan inkomsten daaruit werft voor 

een positieve bijdrage van € 93.250 aan economische impact. 

� De bestedingen van mediapersonen (journalisten, mediawerkers) 

en bezoekers als onderzoeksgroep zijn in dit onderzoek niet 

onderzocht en worden als onderzoeksgroep buiten beschouwing 

gelaten. Voor de mediapersonen wordt aangenomen dat het veelal 

gaat om lokale media die kort terplekke zijn en geen uitgaven doen. 

Er wordt niet van uitgegaan dat (internationale) mediapersonen 

blijven overnachten, indien dit wel het geval is, is de kans groot dat 

dit buiten het onderzoeksgebied gebeurt. Er wordt tevens uitgegaan 

dat de bezoekersdoelgroep nihil is aangezien de Rode Kruis 

Bloesemtocht een actief deelname evenement is. De bezoekers of 

toeschouwers die wellicht aan de route hebben gekeken zijn zeer 

waarschijnlijk lokale bewoners en dragen in die zin niet bij aan 

additionele impact voor de Betuwe. 

� Hetzelfde geldt voor de vrijwilligers van de Rode Kruis 

Bloesemtocht. De uitgaven aan eten en drinken en vervoer buiten 

het evenement zijn voornamelijk afkomstig uit de regio en 

opgenomen als PM. post. 

 

� In totaal zorgde De Rode Kruis Bloesemtocht 2019 voor bijna 

275.000 euro extra bestedingen in de Betuwe.  
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Toeristische waarde Rode Kruis Bloesemtocht 2019 
Imago voor vrijetijdsbeleving en herhaalbezoek aan de Betuwe  

Foto: George Burggraaff 
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6. Toeristische waarde 
� Bezoekers van sportevenementen zijn niet automatisch loyaal aan 

de bestemming. Ze bezoeken vooral het evenement. Toch verhoogt 

een tevreden bezoek of deelname de kans dat mensen terugkeren 

(Jarvis, Stoeckl, Liu, 2016). Bovendien kunnen sportevenementen 

door hun aandacht een regio of land op de kaart zetten bij 

sportliefhebbers en daarmee extra toerisme veroorzaken (Fourie, 

Santana-Gallego, 2011). Doordat deze bezoekers soms reguliere 

bezoekers vervangen is het effect niet altijd zichtbaar en draagt het 

niet bij aan extra economische activiteiten. Vooral bij gebieden die 

al populair zijn bij toeristen. Fourie, Santana-Gallego (2011) vonden 

een gemiddelde stijging van 8% veroorzaakt door mega-

evenementen en zelfs 12% (Fourie, Santana-Gallego, 2016) het 

jaar daarna. 

� Tachtig procent van de deelnemers aan De Rode Kruis 

Bloesemtocht gaf aan dat ze de regio (zeer) aantrekkelijk vinden om 

te verblijven. Onder de deelnemers die overnachtten is dat zelfs 

93%. De categorie “Zeer mee eens” wordt door hen 11% vaker 

gekozen. 

 
� Ruim vijftig procent is de Betuwe positiever gaan vinden door de 

Rode Kruis Bloesemtocht. Onder de overnachtende deelnemers is 

zelfs 65%. De categorie “Zeer mee eens” wordt door hen 7% vaker 

gekozen. 5% is het niet positiever geworden over de Betuwe.  

 
� Bijna 40% van de deelnemers geeft aan dat men in de komende 12 

maanden (waarschijnlijk/zeker) de Betuwe opnieuw gaan bezoeken 

voor vrijetijdsdoeleinden. Iets minder dan de helft is daar Neutraal 

over en 19% vind het (zeer) onwaarschijnlijk dat zij het komende 

jaar de Betuwe opnieuw gaan bezoeken voor vrijetijdsdoeleinden. 

 

20%

31%

61%

62%

19%

7%

Volgens alle deelnemers

Volgens overnachters

Aantrekkelijkheid van de Betuwe als verblijf- en vrijetijdsbestemming

Zeer mee eens Mee eens Neutraal/Overig

10%

17%

42%

48%

48%

34%

Volgens alle deelnemers

Volgens overnachters

Door de Rode Kruis Blosemtocht ben ik positiever geworden over de Betuwe

Zeer mee eens Mee eens Neutraal/Overig

14%

24%

43%

14%

5%

Zeer waarschijnlijk (100%)

Waarschijnlijk (75%)

Neutraal (50%)

Onwaarschijnlijk (25%)

Zeer onwaarschijnlijk (0%)

De Betuwe opnieuw bezoeken voor vrijetijdsdoeleinden



 

Evaluatie Rode Kruis Bloesemtocht 2019    pagina 24 

 

Passend aanbod 
� De deelnemers die aangaven niet te overnachtten bij de Rode Kruis 

Bloesemtocht (94%) deden dat vooral niet omdat zij het niet nodig 

vonden (63%) of omdat men hele dichtbij woonde (32%). 

� De prijs van de accommodaties speelde slechts in 1% van de 

gevallen een rol en niemand gaf aan geen geschikte accommodatie 

te kunnen vinden. 

� Slechts 7% van de mensen zou overwegen om wel te overnachten 

als men een passend aanbod kreeg. 

Potentiele waarde 
� Om een indicatie te geven van de potentiele waarde die deze 

terugkerende bezoeker vertegenwoordigd doen we een schatting. 

Daarbij gebruiken we de bezoekers die aangeven waarschijnlijk of 

zeer waarschijnlijk terug te willen keren de komende 12 maanden.  

� Van de 29.750 additionele bezoekers die aangeven zonder het 

evenement niet in de regio te zijn geeft 14% aan zeker een keer 

terug te willen keren voor vrijetijdsdoeleinden. Dat zijn ongeveer 

4.150 bezoekers. 24% geeft aan dat ze waarschijnlijk terug zullen 

keren. Hier gaat het om ruim 7.100 bezoekers. In totaal gaat het 

dus om 11.250 bezoekers.  

� Hun gemiddelde dagbesteding ligt rond de 40 euro. Wanneer alleen 

de mensen die zeker zijn dat ze terugkeren, voor 1 dag worden 

meegerekend levert dit nog eens 159.000 euro voor de regio op. Dit 

kan gezien worden als een soort ondergrens. Als ook alle mensen 

die waarschijnlijk aangeven voor 1 dag terugkeren dan zal dit 

272.000 aan bestedingen uitlokken. Dit is de bovengrens van het 

toeristisch potentieel. Het gemiddelde ligt op 215.000 euro. 

� Daarbij is nog geen rekening gehouden met het feit dat ze ook nog 

eens zouden kunnen besluiten om te overnachten en langer in de 

regio te verblijven. Voorgenoemde bestedingen moeten dan 

vermenigvuldigd worden met het aantal overnachtingen. 

 

� In eerdere onderzoeken zijn personen die misschien of neutraal 

aangeven eveneens meegenomen in de berekening. Hierdoor heeft 

de huidige berekening een conservatievere uitkomst voor het 

toeristisch potentieel. 

29.750 Aantal additionele bezoekers 
 % Aantal mensen 

Zeker de komende 12 
maanden terugkomt 14% 4.150 

Waarschijnlijk de komende 
12 maanden terugkomt 24% 7.100 

€ 38,29 Gemiddelde dagbesteding 
Toeristisch potentieel 

de Betuwe € 215.000 
 

� Dit toeristisch potentieel is echter nog niet verdiend of uitgegeven 

op het moment van De Rode Kruis Bloesemtocht en is vooral een 

indicatie van een lange termijneffect dat het evenement na afloop 

nog heeft voor de regio. Ondernemers in de toerisme en 

recreatiebranche kunnen door het aantrekken van deze bezoekers 

het potentieel verzilveren.  
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Gezondheidswaarde Rode Kruis Bloesemtocht 2019 
Additionele beweegminuten en geluksbeleving 

Foto: George Burggraaff 
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7. Gezondheidswaarde  
� Sportevenementen waar grote groepen deelnemers aan mee 

kunnen doen zoals bij de Rode Kruis Bloesemtocht, kunnen een 

bijdrage leveren aan de gezondheid doordat ze mensen aanzetten 

tot extra beweging in de voorbereidingsperiode.  

� Bijna 60% van de deelnemers aan de Rode Kruis Bloesemtocht 

beoordeeld zijn of haar gezondheid met goed. Slechts 3% vindt zijn 

of haar gezondheid matig. Veertig procent vindt zijn gezondheid 

zeer goed of uitstekend.  

� Ook voelt het merendeel van de deelnemers zich gelukkig (72%). 

Ruim een kwart voelt zich zelfs zeer gelukkig terwijl slechts 2% 

momenteel niet zo gelukkig is.  

� Veel deelnemers geven aan dat ze niet extra hebben hoeven 

trainen in de voorbereiding op het evenement (73%). Een zesde 

deel geeft aan extra te hebben getraind maar dit ook zou hebben 

gedaan zonder de Rode Kruis Bloesemtocht. Elf procent van de 

deelnemers geeft aan speciaal voor het evenement extra te zijn 

gaan trainen.  

 

 

 

0%3%

57%

28%

12%

Wat vindt u van uw gezondheid in het algemeen?

Slecht

Matig

Goed

Zeer goed

Uitstekend

2%

72%

26%

Hoe gelukkig voel je je in het algemeen?

Niet zo gelukkig

Gelukkig

Zeer gelukkig

73%

17%

11%

Extra getraind in de voorbereiding

Nee

Ja (maar ook voor andere
evenementen)

Ja (speciaal voor de
Bloesemtocht)
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� Er zit een duidelijk verschil in de voorbereidingstijd tussen de 

deelnemers die speciaal trainen voor de Rode Kruis Bloesemtocht 

of ook voor andere evenementen. De deelnemers die speciaal 

trainen voor de Rode Kruis Bloesemtocht hebben een 

voorbereidingsperiode van gemiddeld zeven weken. Diegene die 

ook voor andere evenementen trainen gemiddeld elf weken.   

� Een grote groep deelnemers (63%) geeft aan dat ze niet beter of 

slechter zijn gaan voelen door de extra trainingen. Zes procent geeft 

aan zich slechter te zijn gaan voelen, waarschijnlijk doordat ze een 

blessure hebben opgelopen. Bijna een derde van de deelnemers 

die extra trainen is zich iets/veel beter gaan voelen.  

� Niemand is zich door het extra trainen ongelukkiger gaan voelen. 

Ruim driekwart geeft echter aan nog steeds even gelukkig te zijn als 

voor de voorbereidingstijd. Maar 23% geeft aan zich iets/veel 

gelukkiger te zijn gaan voelen.  

 

 

 

9%

20%

Extra training Bloesemtocht

Extra training andere evenementen

Voorbereidingstijd bij extra training (in weken)

1-2 weken 3-4 weken 5-6 weken 7-8 weken

9-10 weken 11-12 weken meer dan 13 weken

6%

63%

22%

9%

Gezondheidsverandering door extra training

Veel slechter

Iets slechter

Ongeveer hetzelfde

Iets beter

Veel beter

77%

21%

2%

Geluksverandering door extra training

Iets ongelukkiger

Ongeveer hetzelfde

Iets gelukkiger

Veel gelukkiger
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Bewegingsomvang 
� De elf procent deelnemers die extra is gaan trainen voor de Rode 

Kruis Bloesemtocht zijn ruim 3.700 deelnemers. Zij lopen gemiddeld 

224 minuten per week (bijna 4 uur). Als ze niet hadden 

deelgenomen aan het evenement zouden zij naar verwachting 

ongeveer 97 minuten per week bewegen (ruim 1,5 uur). Dat maakt 

dat het evenement bij deze groep deelnemers zorgt voor bijna 2 uur 

extra beweging per week. Omdat zij gemiddeld 7 weken van 

tevoren zijn begonnen hiermee, heeft dit in totaal ruim 3 miljoen 

extra bewegingsminuten opgeleverd.  

Aantal wandelaars/lopers 34.524 

% dat meer is gaan lopen in voorbereiding 11% 

Gemiddeld aantal beweegminuten in voorbereiding 224 

Gemiddeld aantal beweegminuten zonder 
evenement 

97 

Verschil per week 127 

Gemiddeld aantal weken 7,1 

Additionele beweegminuten 3.342.000 

 

Voormalig inactieve wandelaars 
� Op basis van het aantal beweegminuten zonder het evenement 

kunnen we vaststellen wie niet aan de Fitnorm van 60 minuten 

actief per week zou hebben voldaan. Uit onze analyse blijkt dat dit 

                                                
1 Moore, Patel, Matthews, de Gonzalez, Park, Katki &Thun, (2012). Leisure 
time physical activity of moderate to vigorous intensity and mortality: a 
large pooled cohort analysis. PLoS Med, 9(11), e1001335. 

voor vier procent van de deelnemers geldt. Dit zijn ongeveer 1.300 

wandelaars. Hun gemiddelde aantal beweegminuten lag op 131 

minuten (ruim 2 uur) en zonder evenement op slechts 10 minuten. 

Dat maakt dat in een voorbereidingstijd van gemiddeld 5 weken, 

120 extra minuten werden gemaakt. Dit brengt het totaal op 

ongeveer 830.000 gezondheidsminuten door voormalig inactieve 

deelnemers.  

% dat inactief was 4% 

Gemiddeld aantal beweegminuten in 
voorbereiding 

131 

Gemiddeld aantal beweegminuten zonder 
evenement 

10 

Verschil per week 120 

Gemiddeld aantal weken 5,3 

Additionele gezondheidsminuten 830.000 

 

� Omdat het belangrijk is dat mensen voldoende bewegen voor een 

gezond leven kunnen we deze beweegtijd omrekenen naar een 

gezondheidswaarde. Met betrekking tot sport en bewegen is 

bekend dat 75 minuten per week bewegen tijdens een heel leven de 

levensverwachting met 1,8 jaar kan verlengen. Verwante 

bevindingen laten zien dat een toename van beweging in zwaardere 

intensiteiten is gerelateerd met een verdere levensverwachting tot 

zelfs 4,5 jaar1. Eén minuut extra bewegen door mensen die niet 
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voldoende bewegen zorgt voor 0,0000074 gezonde levensjaren 

erbij2. 

� Omgerekend zorgde de Rode Kruis Bloesemtocht dus voor de 

realisatie van ruim 6 gezonde levensjaren. Als we elke 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. De gezondheidswaarde vertaalt zich niet 

direct in harde euro’s (er is niet uitgerekend hoeveel 

gezondheidskosten hiermee bespaard kunnen worden), maar is een 

maat voor de kwaliteit van leven die deelnemers hebben 

gerealiseerd door deelname aan de Rode Kruis Bloesemtocht. 

Doordat het leed van bepaalde aandoeningen (deels) wordt 

voorkomen is de levensverwachting en kwaliteit van leven hoger 

voor mensen die regelmatig sporten en bewegen. 

� Uit een verdere analyse blijkt dat een kwart van de mensen die 

zonder het evenement niet voldoende bewegen zich ook echt (veel) 

gezonder zijn gaan voelen. Ook geven deze mensen iets vaker aan 

dat ze zich (iets/veel) gelukkiger zijn gaan voelen vanwege hun 

deelname aan het evenement dan mensen die ook zonder het 

evenement genoeg bewegen. 

                                                
2 Beale SJ, Bending MW, Trueman P, Naidoo B. Should we invest in 
environmental interventions to encourage physical activity in England? An 
economic appraisal, EJ of Public Health; 2012;22(6);869–873 
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Bijlagen 
Achtergronden - vragenlijst 

Foto: George Burggraaff 
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Bijlage 1. Vragenlijst A 
 

Algemeen A & B versie 
1. Uit welk land bent u afkomstig? 

2. Wat zijn de 4 cijfers van uw postcode? 

3. Welke route van de Rode Kruis Bloesemtocht heeft u gelopen? 

4. Wat was uw voornaamste vervoersmiddel om bij de Rode Kruis 

Bloesemtocht te komen? 

5. Welke type wandelaar past het beste bij u? 

6. Met hoeveel personen heeft u deelgenomen aan de Rode Kruis 

Bloesemtocht? 

7. Hoeveel mensen kent u die meededen aan de Rode Kruis 

Bloesemtocht? 

8. Aan hoeveel andere wandelevenementen gedurende dit jaar doet u 

mee, of denkt aan mee te gaan doen? 

Bestedingen en overnachtingen A & B versie 
9. Was u ook zonder dit evenement vandaag in de Betuwe geweest? De 

Betuwe omvat voor dit onderzoek de regio met de gemeenten West 

Betuwe, Buren, Tiel, Culemborg, Neder-Betuwe, Zaltbommel. 

10. Overnacht(te) u de afgelopen of komende nacht(en) ergens anders 

dan op uw vaste woonadres? 

11. Ik overnacht(te) op mijn vaste woonadres omdat … 

12. Zou u wel elders overnachten als u een passend arrangement (goede 

prijs/kwaliteit) in de buurt kreeg aangeboden? 

13. Waar overnacht(te) u? 

14. Hoeveel nachten overnacht(te) u? 

15. In welk type accommodatie overnacht(te) u? 

16. Wat was de prijs van 1 overnachting? Rond af op hele euro's. 

17. Op hoeveel personen had deze overnachtingsprijs betrekking? 

 

18. Deed u alleen uitgaven voor uzelf? Wat was ten aanzien van uw 

uitgaven op de dag van de Rode Kruis Bloesemtocht voornamelijk op 

u van toepassing. 

19. Op hoeveel personen hadden uw uitgaven bij de Rode Kruis 

Bloesemtocht betrekking? 

20. Hoeveel gaf u bij de Rode Kruis Bloesemtocht uit aan ..? 

 Deelname aan het evenement 

 Parkeren bij het evenement 

 Eten en drinken op of rondom de start/finish locatie 

 Overige uitgaven op het evenement 

 Eten en drinken elders in de Betuwe - tijdens de wandeltocht 

 Overige uitgaven zoals winkelen of tanken in de Betuwe - net voor, 

tijdens of na de wandeltocht 

Beweging en geluksbeleving A versie 
21. Heeft u vanwege uw deelname aan de Rode Kruis Bloesemtocht, in de 

voorbereiding, extra minuten getraind? 

22. Kunt u aangeven hoeveel weken van tevoren u bent begonnen met 

extra trainen voor de Rode Kruis Bloesemtocht? 

23. Hoeveel minuten trainde u gemiddeld per week in de voorbereiding? 

24. Hoeveel minuten zou u gemiddeld per week getraind hebben als u niet 

zou hebben deelgenomen aan de Rode Kruis Bloesemtocht? 

25. Wat vindt u, over het algemeen genomen, van uw gezondheid? mijn 

gezondheid is 

26. In vergelijking met de periode vóór u aan het extra trainen/sporten 

begon, hoe zou u nu uw gezondheid in het algemeen beoordelen? 

27. Bent u gelukkig? Ik beschouw mezelf in het algemeen als ... 

28. Bent u door het extra trainen voor de Rode Kruis Bloesemtocht 

gelukkiger geworden? 
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Toerisme en Imago Betuwe A versie 
29. Heeft u op het start/finish terrein van de Rode Kruis Bloesemtocht 

toeristische informatie over de regio aangetroffen of verkregen? 

30. Hoe waarschijnlijk is het dat u de Betuwe in de komende 12 maanden 

opnieuw gaat bezoeken voor vrijetijdsdoeleinden? 

31. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen: 

 Ik vind de Betuwe een aantrekkelijke regio om in te verblijven. 

 Door de Rode Kruis Bloesemtocht ben ik positiever geworden over 

de Betuwe als vrijetijdsbestemming. 

 Ik beveel anderen, zoals familie en vrienden, aan om deel te 

nemen aan de Rode Kruis Bloesemtocht. 

 Ik beveel anderen, zoals familie en vrienden, aan om in de Betuwe 

te verblijven voor vrijetijdsdoeleinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tevredenheid & belangrijkheid evenementaspecten B versie 
32. In welke mate bent u tevreden over de: 

 Welkom en ontvangst? 

 Parkeergelegenheid? 

 Eet- en drinkfaciliteiten op het start/finish terrein? 

 Toegankelijkheid en hulp van vrijwilligers? 

 Aantrekkelijkheid van de routing? 

 Aantal rustpunten onderweg? 

 Eet- & drinkfaciliteiten onderweg? 

 Beleving onderweg zoals muziek, terrasjes, publiek etc.? 

 Sfeer tijdens de wandeltocht? 

 Prijs/kwaliteit verhouding van de wandeltocht? 

33. In welke mate vindt u het volgende belangrijk 

 Welkom en ontvangst? 

 Parkeergelegenheid? 

 Eet- en drinkfaciliteiten op het start/finish terrein? 

 Toegankelijkheid en hulp van vrijwilligers? 

 Aantrekkelijkheid van de routing? 

 Aantal rustpunten onderweg? 

 Eet- & drinkfaciliteiten onderweg? 

 Beleving onderweg zoals muziek, terrasjes, publiek etc.? 

 Sfeer tijdens de wandeltocht? 

 Prijs/kwaliteit verhouding van de wandeltocht? 

Algemeen A & B versie 
34. Wat voor rapportcijfer zou u dit evenement geven? 1 staat voor zeer 

slecht en 10 voor uitmuntend. 

35. Doet u volgend jaar weer mee aan de Rode Kruis Bloesemtocht? 

36. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? 

37. Wat is uw geboortejaar? 

38. Wat is uw geslacht? 

39. Heeft u nog opmerkingen of aanbevelingen voor dit evenement? 
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