
duin en bollenstreek
Gezonde en Energieke regio

Onderdeel: SPORTIEF

Project: WANDELFESTIJN

Opdracht: organiseer in de geest van de gezonde en energieke regio (GEZONDE LIFESTYLE)



DUIN EN BOLLEN VIERDAAGSE
DUIN EN BOLLEN 4DAAGSE

DB4DAAGSE

Domeinnamen vastgelegd - Social media namen vastgelegd - Telefoonnummer gereserveerd



Logo’s – headers – socials



Plannen maken

Plan van aanpak - masterplan – parcoursplan - communicatieplan – sponsorplan



1e editie
donderdag 27 t/m zondag 30 oktober 2022

sneak preview (test event) zaterdag 23 oktober 2021



afstanden
40 kilometer
30 kilometer
20 kilometer
15 kilometer
10 kilometer

kidswalk 5 kilometer



dorpen
hillegom – lisse –

noordwijkerhout - noordwijk
sassenheim – voorhout - warmond
katwijk – rijnsburg - valkenburg

toefje leiden



thema’s
zee en duin

bloemen en bollen
hollandse plassen
cultuur en historie



karakter
Gezonde lifestyle, voeding en bewegen

sportief en recreatief
plezier en gezond vermaak

participatie van de inwoners



Doelstellingen
2022 – 5.000 deelnemers
2023 – 10.000 deelnemers
2024 – 15.000 deelnemers
2025 – 20.000 deelnemers
2026 – 25.000 deelnemers



Doelgroep
grofweg 25 tot 55 jaar

vrouwen nemen het initiatief
WANDELEN 2.0

Wandelmonitor 2016 - 10,6 miljoen wandelaars



communicatieplan

Offline media (posters – flyers – driehoeksborden - tijdschriften…)

Online media (website – social media – e-magazines – event app)



Event app

Smartphone (informatie event/ov – tracing - foto’s/filmpjes - contact)



(Event) app
heel jaar rond

Trainingsschema (pushberichten) – contact met coach – tips schoenen, kleding 

Inschrijven – boeken hotel, pension, camping – reserveren restaurant

Goody bag met voordeeltjes – retail en horeca



DB4-club
heel jaar rond…

Loyalty program (punten sparen voor sokken, schoenen, rugzak, wandelvakantie…)



samen bouwen aan de 
duin en bollen vierdaagse

de wandelaar = de gast

De duin en bollenstreker = de gastheer en gastvrouw (trots op jouw dorp)



Inwoners en verenigingen

helpen met verzorgingsposten – verkeer – muziek – spandoeken

Clubs met demonstraties sportclubs – theater – scouts bruggen bouwen



Ondernemers

kraampje langs de kant (braderie) – terras kop koffie – soep/snert voor onderweg

Goody bag met aanbiedingen via de db4-club - sponsoring 



Help mij

leaders – vrijwilligers – verenigingen

Ondernemers – businessclub - sponsorships



partners

KWBN – gemeenten – stichting promotie dbs – ondernemersclubs – sport/maatschappelijk  
en de inwoners



WIJ GAAN VEEL MENSEN BLIJ MAKEN
MET DE duin en bollen VIERDAAGSE




