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1. Inleiding

Duurzame Vierdaagsefeesten
De Vierdaagsefeesten vormen de feestelijke omlijsting van de Nijmeegse Vierdaagse en
trekken jaarlijks meer dan 1,4 miljoen bezoekers, naast de ruim 40.000 wandelaars en de
700.000 bezoekers van de marsen. Het grote aantal bezoekers en het daarop afgestemde
aanbod staan borg voor een uniek evenement, dat alleen met de betrokkenheid van vele
partijen en de inzet van vele middelen kan worden georganiseerd. Want van stad, regio en
voorzieningen wordt op zo’n schaal natuurlijk het uiterste gevraagd. Naast het managen
van de aantrekkelijkheid en de veiligheid groeit dan ook een ander perspectief: het verder
benutten van het potentieel van en de verbindingen tussen alle betrokkenen om de
maatschappelijke opbrengsten te vergroten. Redenen voor de Stichting Vierdaagsefeesten
om te streven naar een duurzamer organisatie van de Vierdaagsefeesten.
In een eerste discussiebijeenkomst op 11 november 2010 is, onder leiding van Royal
Haskoning en de grondlegger van het Cradle tot Cradle®-concept Michael Braungart, door
ruim 50 verschillende deelnemers gebrainstormd over de manier waarop deze ambitie
gestalte zou kunnen krijgen. Vertrekpunt was de Cradle to Cradle®-gedachte: ‘Hoe kun je
een positieve footprint achter laten?’ In de context van de Vierdaagsefeesten een enorm
prikkelende opgave!
De meest uiteenlopende voorstellen en ideeën passeerden de revue. Vervolgens is, als
eerste uitwerking van de samenwerking tussen Stichting Vierdaagsefeesten en Royal
Haskoning, in enkele vervolgsessies een Roadmap voor Duurzame Vierdaagsefeesten
opgesteld voor de komende jaren. Toepasselijk uitgangspunt daarbij is: ieder jaar een stap
verder.
In deze fase focust de koersbepaling op de vragen Wat en Wie. Waar hebben we het
over en welke partij kan in welke rol een bijdrage leveren? In de loop van de komende
jaren is een verdere uitwerking naar het Hoe en Wanneer aan de beurt. Met dit boekje
geeft de Stichting Vierdaagsefeesten inzicht in haar ambities en ook de resultaten van
de eerste sessies worden weergegeven. Met het delen van dit inzicht nodigt de Stichting
Vierdaagsefeesten diverse betrokkenen zoals locale ondernemers, de Gemeente, partners
en de bezoekers uit om mee te werken, om samen de feesten duurzaam in te gaan vullen.
Stapt u mee?
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2. Geïnspireerd op het Cradle to Cradle®-concept

Richten op een positieve bijdrage
Het Cradle to Cradle®-concept (C2C®) is een nieuwe manier om naar duurzaamheid te
kijken. Dit concept, zoals ontwikkeld door McDonough en Braungart, biedt duurzame
en creatieve oplossingen voor vraagstukken waar de samenleving voor staat. Het is
hiermee een inspirerend vertrekpunt voor de Vierdaagsefeesten.
De C2C®-visie volgt de natuur, waar alle afval voedsel is. Een blad dat van een boom
valt, verrijkt de bodem. Uit die grond haalt de boom zijn voedsel voor zowel nieuwe
blaadjes als vruchten. Op dezelfde manier zou afval in ‘onze’ wereld voeding ofwel
grondstof moeten zijn voor nieuwe producten. Er blijft geen restproduct over dat
verbrand of gestort moet worden. Ook is er geen kwaliteitsverlies bij hergebruik.
Recycling wordt ‘downcycling’ als het afval tot een minder product leidt, dus
kwaliteitsverlies. C2C® gaat uit van ‘upcycling’, het afval heeft toegevoegde waarde
en wordt volledig benut in de kringloop om weer een nieuw product te maken.
Onder de druk van milieu, economie en overige maatschappelijke ontwikkelingen,
richten we ons vaak op het minimaliseren van onze ‘voetafdruk’. Vanuit het C2C®concept, streven we ernaar om de juiste keuzes te maken, de juiste dingen te doen,
om zo een positieve voetafdruk te behalen. Op deze manier richten we ons op een
positieve bijdrage en dus kwaliteit en effectiviteit. Daar waar een effectieve oplossing
niet direct beschikbaar is, proberen we efficiëntie te gebruiken als een stap naar
effectiviteit.
Daarmee gaat het C2C®-principe verder dan traditionele opvattingen over
duurzaamheid, die zich vooral richten op minder schadelijk maken van een product
of activiteit. C2C® is hiermee een ontwerpbenadering waarin gezocht wordt naar het
vergroten van het goede, in plaats van het verkeerde te minimaliseren. In bijgaande
figuur wordt dit geïllustreerd.
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Leidende principes
Het C2C®-concept benadert opgaven vanuit drie principes:

Principe 1: Sluit kringlopen

Alles is een voedingstof voor iets anders. De nadruk dient allereerst te liggen op
het onderscheiden tussen biologisch en technische kringlopen, waardoor beide
kringlopen cyclisch kunnen worden. Dit betekent dat producten na gebruik
geüpcycled moeten kunnen worden.

Principe 2: Gebruik de zon

De zon is de basis om te voorzien in eindeloze energie. De huidige fossiele
brandstoffen zijn eindig en hebben nadelige effecten op onze omgeving. Door
energie van de zon te gebruiken genereer je positieve energie waarmee je een
positieve voetafdruk kan achter laten.

Principe 3: Stimuleer diversiteit

Het stimuleren van diversiteit verhoogt de leefbaarheid van werk-, woon- en
leefomgeving. Door functies te combineren worden positieve krachten versterkt en
negatieve effecten voorkomen: biodiversiteit, culturele diversiteit, innovatie.
De Stichting Vierdaagsefeesten kijkt samen met Royal Haskoning naar de
ontwikkeling, kansen en toepassing van dit concept voor een duurzame organisatie
van de Nijmeegse Vierdaagsefeesten. Het past bij het organiseren van dit unieke
zomerfeest: vieren, positieve bijdrage bieden, denken in termen van kwaliteit!

bronnen te weinig en afval te veel

Het roer moet om, van ‘minder slecht’ naar
‘100% goed’

dus al ga je nooit meer naar de kroeg

en vieren we cyclische oneindigheid

Het begrip op zichzelf grijpt je naar de keel:
Minimaliseren is echt niet genoeg

Hoe halen wij straks een Groene Voet

Je houdt een kater met koude rilling

als een feest van diversiteit.

van deze ‘concentratie van verspilling’
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3. Workshop

Sleutelbegrippen
Op welke manier kan een evenement als de Vierdaagsefeesten een positieve bijdrage
hebben voor direct betrokkenen?
Met deze vragen zijn we in groepjes aan de slag gegaan vanuit het perspectief van
vijf groepen van belanghebbenden (stakeholders). Gekeken is naar de drijfveren
en ambities per categorie, als mogelijk aangrijpingspunt voor verduurzaming. De
bezoekers hebben bijvoorbeeld verwachtingen en verlangens (veiligheid, variatie,
interactie) die een prima platform bieden voor vergroting van hun bewustzijn over
en engagement bij duurzaamheid. Zo heeft elke groep een aantal ingangen die
perspectieven opleveren.
De diverse stakeholders van de Vierdaagsefeesten zijn, in willekeurige volgorde:
l
l
l
l
l

Gemeente Nijmegen en haar inwoners
Locale ondernemers
Bezoekers
Gemeenschap, partners, sponsors
Externe dienstverleners

Bijgaand figuur op pagina 10 toont de geïnventariseerde sleutelbegrippen en –noties
per stakeholder.
Niet met dure glossy folders -

Via facebook naar de stakeholders!

Want in het concept liggen talloze mogelijkheden verscholen
Zoals het bierbrouwen uit gladiolen

Speel ook in op het collectief geweten
Laat bezoekers plastic bekers eten!
Zo kom je rechtstreeks tegemoet

Aan het principe ’Waste equals food’!
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4. Vierdaagsefeesten Duurzaamheidprincipes

Met een zeer gevarieerde programmering en de meest uiteenlopende thema’s,
trakteren de organisatie van de Vierdaagsefeesten en de ondernemers het publiek
elk jaar op een gratis toegankelijk feest met 600 verschillende optredens, in meer
dan twaalf verschillende genres. De Vierdaagsefeesten bieden in een Bourgondische
ambiance voor elk wat wils, waarbij plezier, kwaliteit en veiligheid centraal staan.
Duurzaamheid is daarbij eigenlijk een kwalitatieve voorwaarde voor de organisatie
van dit evenement. Het is een mooie basis om vanuit te werken en vanuit te denken.
Duurzaamheid zit als het ware in het DNA van het evenement.

Locale ondernemers

Samenwerking
(logistiek, energie,
materialen)
,

Efficiente logistiek

Goede
organisatie

Hogere omzet

Direct sales
2 Relaties

Innovatie,
proeftuin

Bewustwording

4 Economie

City marketing

Zichtbaarheid,
marketing

Tevreden
relaties

Plezier zonder hinder

Trots

5 Continuïteit

Duurzaam bewust

3 Milieu

Klantenbinding

Testcase,
proeftuin

Speciale
‘behandeling’
Goed eten en drinken
Gezellig,
samen,
veilig

1 Product

Verrassend
vermaak

Bezoekers

Externe dienstverleners

Positieve
uitstraling

Kostenbesparing

Veilige, schone
omgeving

Innovatie

Gaming, prijzen, acties

Binding

Gemeente, Inwoners

5 Imago

Zichtbaarheid Voor hele familie,
vrienden
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Iets meenemen,
krijgen, opsteken
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Tijdens de workshops zijn op basis van de discussies vanuit iedere stakeholder één of
meer principes geformuleerd, samen: de Vierdaagsefeesten Duurzaamheidprincipes.
Het karakter van deze principes is randvoorwaardelijk. De Vierdaagsefeesten kunnen  
een positieve bijdrage hebben als de volgende principes gehanteerd of gerespecteerd
worden:
1.

Product: De Vierdaagsefeesten bieden de bezoekers een speciale belevenis met
een duurzame uitwerking daarvan. Het evenement zorgt voor verrassing en biedt
voor elk wat wils.

2.

Relaties: De Vierdaagsefeesten zijn verbindend, verstevigen relaties. Inwoners
van de stad Nijmegen zijn/voelen zich gastheer en komen op hun eigen ‘feestje’.

3.

Milieu: Voor bedrijven en gemeente zijn de Vierdaagsefeesten een proeftuin voor
innovatieve duurzaamheids initiatieven, technieken en kennis, met de organisatie
als regisseur.

4. Economie: De Vierdaagsefeesten bieden een duurzame win-win situatie voor
locale ondernemers.
5.

Imago: De positieve impact van de Vierdaagsefeesten is een voorbeeld in de
evenementenwereld, versterkt citymarketing en werkt vanuit het evenement het
hele jaar door.

6. C
 ontinuïteit: De stichting Vierdaagsefeesten is zich bewust van de kansen die
duurzaamheid biedt en ziet het als een verplichting om hier invulling aan te geven en
een podium voor te bieden.
Op zoek naar drijvende principes

Dienstverleners die risico’s

De alumnus die van feesten houdt

Een platform bieden voor innoveren

Analyseren we actoren-types

Proeftuiniers van bedrijven en Radboud

Met allemaal gastheren op hun eigen feest
Is het nog nooit zo veilig geweest

minimaliseren

Perspectiefwisseling door niet bij
kosten te beginnen
maar bij de baat:

duurzaamheid = winnen.
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5. Duurzame kansen en activiteiten

Kansen voor Product

Principe: De Vierdaagsefeesten bieden de
bezoekers een speciale belevenis met een
duurzame uitwerking daarvan. Het evenement
zorgt voor verrassing en biedt voor elk wat wils.
l

l
l

l
l
l
l

Demonstratie van duurzame innovaties
vormen een attractie: bijvoorbeeld Wheel of
Energy, speciale afval benadering.
Duurzame voedingsmiddelen en dranken
zijn smaakvol en van kwaliteit.
Bezoekers belanden per boot midden in het
feest op de Waalkade: een belevenis voor
het hele gezin!
Op termijn een duurzame Waal in Vlammen:
iets als water en vuur?
Op termijn een groenste event-dorp aan de
noordzijde van de Waal.
Groene wedstrijd, het beste idee van
Nijmegen.
Cultuurfestival met kunst: welke positieve
indruk laat jij achter in Nijmegen.

Kansen voor Relaties

Principe: De Vierdaagsefeesten zijn verbindend,
verstevigen relaties. Inwoners van de stad
Nijmegen zijn/voelen zich gastheer en komen op
hun eigen ‘feestje’.

l
l

l

Kinderen bouwen mee aan duurzame
Vierdaagsefeesten.
De Vierdaagsefeesten zijn één grote reünie
van ex-stadgenoten, familie, studenten etc.:
De organisatie organiseert een Reüniedag.
P-garages buiten het centrum zijn 24 uur
open, bijvoorbeeld meubelboulevard.

l

Locale ondernemers en inwoners betrekken
bij inrichting en uitvoering van het eventdorp.

Kansen voor Milieu

Principe: Voor bedrijven en de Gemeente zijn de
Vierdaagsefeesten een proeftuin voor innovatieve
duurzaamheidinitiatieven, technieken en kennis,
met de organisatie als regisseur.
l
l

l
l
l

l

Onderzoek naar tool voor.
energiebesparingscampagne in de horeca.
Ontwikkelen van innovatief afvalconcept
gebaseerd op vergisting en speciaal
Vierdaagse-verpakkingenpakket, afgestemd
met bierbrouwerijen en groothandel.
Geluidsarme, schone generatoren op biogas.
Energie opwekken via zonne-energie,
fleurige windmolentjes, biogas.
Duurzame podia: LED-verlichting, duurzame
materialen, Line-arrays (beperking
geluidvervuiling).
Toiletcabines en urinoirs, licht en duurzaam
uitgevoerd, met enorme waterbesparing.

Kansen voor Economie

Principe: De Vierdaagsefeesten bieden een
duurzame win-win situatie voor locale
ondernemers.
l
l

Betrekken van zoveel mogelijk Nijmeegse
ondernemingen bij duurzame invulling.
Vierdaagse-treinticket met vele extra’s:
bevorderen gebruik van trein. Idem voor
extra fietsenstallingen (gratis en met
extra’s) en voor de boot.
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Kansen voor Imago

Principe: De positieve impact van de
Vierdaagsefeesten is een voorbeeld in de
evenementenwereld, versterkt citymarketing en
werkt vanuit het evenement het hele jaar door.
l

l

l
l

Opstart van evenementenoverleg, met
Nijmeegse organisatoren: bijv. hele jaar
door duurzame verpakkingsmiddelen bij
evenementen.
Aanbod van een duurzaam mobiliteitspakket
gedurende het hele jaar door (fietstaxi’s,
watertaxi’s).
Plaatjes spaaractie ‘duurzaamheid’ met grote
supermarktketen.
Een App en Android van het programmaboekje,
met mogelijkheden voor het creëren van
een Vierdaagsefeesten-community, -reünie,
-duurzame feestenroute, -creditcard
toepassingen, etc.

Kansen voor Continuïteit

Principe: De stichting Vierdaagsefeesten is zich
bewust van de kansen die duurzaamheid biedt en
ziet het als een verplichting om hier invulling aan te
geven en een podium voor te bieden.
l

l
l
l
l
l

l

Realisatie van ‘Wammus Groen’ als keurmerk,
voor ondernemers die Eco/Fair Trade/ biologisch
verkopen, of het verpakkingsmateriaal weglaten
Plaats bieden aan uitingen/acties voor.
duurzame initiatieven in centrum en op de site
Algeheel flyerverbod in het gehele centrum.
Verlichting bewegwijzering op tijdklok;
ontwikkeling op zonne-energie.
Duurzame merchandise/give aways, waar
mogelijk, vanaf 2012.
Briefpapier en enveloppen met FSC keurmerk,
Ecoshirts ook voor crew, besparen op drukken/
printen; door gebruik nieuwe lettertype Ecofont,
2012.
Diverse onderzoeken naar duurzame
mogelijkheden en eigen impact (o.a. CO2).

Bezoekers worden community, het feest een beleving
flashmobben mag, maar zonder Waalbeving
want wat we promoten, dat zal zo zijn

De eerste duurzame leverancier hing al aan de lij
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6. Kansen voor Partners: stapt u mee?

Stichting Vierdaagsefeesten ziet het als een uitdaging om samen met anderen de
ideeën verder uit te werken en te gaan implementeren. Hiermee kunnen we met
duurzaamheid een brug slaan tussen bedrijven, ondernemers, experts en het publiek.  
Hans Ruijs, Bestuursvoorzitter Stichting Vierdaagsefeesten:
“De Vierdaagsefeesten zijn een uniek platform voor onze partners om duurzame
ontwikkelingen praktisch te toetsen. Wij zijn bijzonder enthousiast over deze
samenwerking met Royal Haskoning; de combinatie van ons evenement en hun
enorme expertise moet leiden tot prachtige resultaten.”
Teddy Vrijmoet, Directeur Vierdaagsefeesten:
“Duurzaamheid is eigenlijk een kwalitatieve voorwaarde voor de organisatie van een
evenement. Het is een mooie basis om vanuit te werken en vanuit te denken. Deze
samenwerking past precies in ons streven. Hiermee kunnen we met duurzaamheid
een brug slaan tussen bedrijven, ondernemers, experts en het publiek.”
Jan-Paul Kimmel, MVO-Coördinator Royal Haskoning:
“De Vierdaagsefeesten vormen een prachtig platform waarmee in een positieve
setting een brede doelgroep bereikt kan worden. We willen iedereen uitdagen met de
vraag: welke positieve footprint laat jij achter in Nijmegen?”
Ziet u ook de kansen? Laat het ons dan weten!

In de stad waar de Romeinen, volledig bepakt
al eeuwen geleden naar zijn afgezakt

(Dit fenomeen zien we tegenwoordig terug in 20 kg op de militaire rug)
Maar goed, om het lot te ontlopen van het oude Carthago
Wordt het tijd voor een nieuw imago.
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Op zoek naar drijvende principes
Analyseren we actoren-types

De alumnus die van feesten houdt

Proeftuiniers van bedrijven en Radboud

Met allemaal gastheren op hun eigen feest
Is het nog nooit zo veilig geweest

Dienstverleners die risico’s minimaliseren
Een platform bieden voor innoveren

Perspectiefwisseling door niet bij kosten te beginnen
maar bij de baat: duurzaamheid = winnen.

Bezoekers worden community, het feest een beleving
flashmobben mag, maar zonder Waalbeving
want wat we promoten, dat zal zo zijn

De eerste duurzame leverancier hing al aan de lijn.
In de stad waar de Romeinen, volledig bepakt
al eeuwen geleden naar zijn afgezakt

(Dit fenomeen zien we tegenwoordig terug in 20 kg op de militaire rug)
Maar goed, om het lot te ontlopen van het oude Carthago
Wordt het tijd voor een nieuw imago.
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Stichting Vierdaagsefeesten Nijmegen
Voor meer informatie of informatie over een specifiek onderwerp kunt u contact opnemen met het
projectteam van de Vierdaagsefeesten Nijmegen:
Van Schaeck Mathonsingel 12, 6512 AR Nijmegen
Postbus 1004, 6501 BA Nijmegen
Tel. 024-3233163
Fax 024-3245091
info@vierdaagsefeesten.nl
www.vierdaagsefeesten.nl

Royal Haskoning
Jan-Paul Kimmel,
MVO-Coördinator, duurzaamheidconsultent
Tel: 06-53647528, E: jp.kimmel@royalhaskoning.com
www.royalhaskoning.com
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