
Wilt u ook gezien worden op de Landelijke Dag 2022? 

26 november 2021 

De Reehorst, Bennekomseweg 24, Ede 

 

Wat is de Landelijke Dag? 
De Landelijke Dag is het jaarlijkse evenement voor alle vogeltellers en andere actieve 

natuurliefhebbers in Nederland. De dag biedt vogelaars een platform om elkaar te ontmoeten, 

kennis en ervaring uit te wisselen en Sovon de kans om nieuwe mensen te betrekken bij haar werk. 

Naast een uitgebreid lezingenprogramma zijn er vele stands van onder andere vogelwerkgroepen, 

natuurorganisaties, reisorganisaties en aanbieders van optiek. Ook is er een actief jeugdprogramma.  

Publiek 
De 1.500 bezoekers van de Landelijke Dag bestaan grotendeels uit actieve vogelaars die er 

regelmatig op uit trekken om vogels te kijken en te tellen in de natuur. Daarnaast zijn er 

vertegenwoordigers van overheden en terreinbeherende organisaties. Kortom, een gemêleerd 

gezelschap van alle leeftijden (8 tot 88). 

Gemiddeld geven de bezoekers en standhouders een 8+ voor de gehele dag. 

Bezoekmotieven 
• Elkaar ontmoeten 

• Passie voor vogels delen 

• Kennis vergaren 

• Sfeer 

Vereniging van vogeltellers 
Sovon Vogelonderzoek Nederland is een vereniging die het voorkomen en de ontwikkeling van 

Nederlandse vogels bijhoudt. De resultaten van de tellingen vormen een basis voor het natuurbeleid 

en -beheer in ons land en worden voor een breed aantal toepassingen gebruikt. Ruim 10.000 

vrijwillige vogelwaarnemers vormen de spil van de organisatie. Daarnaast telt de vereniging bijna 

4.000 leden, die grotendeels ook waarnemer zijn. 

Kerngetallen Landelijke Dag 
• Bezoekers: ongeveer 1.500 

• Aantal zalen: 4 

• Aantal lezingen: ruim 40 

• Editie: 45, sinds 1977 uitgegroeid tot een begrip binnen vogelminnend Nederland 

• Locatie: De Reehorst, Bennekomseweg 24, Ede 

• Datum: 26 november 2022 

• Tijd: 10.00 tot 17.00 uur 

• Aantal standhouders: ruim 80 

  



Sponsor- en advertentiemogelijkheden 
De Landelijke Dag is bedoeld als blijk van waardering aan onze achterban. We vragen daarom een 

bescheiden entreeprijs. Om de kosten voor de dag verder te dekken, betalen standhouders voor 

standruimte. Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden om uw organisatie onder de aandacht te 

brengen. Wij stellen graag een advertentie- of sponsorpakket voor u samen op basis van uw wensen 

en budget. Waar kunt u aan denken? 

Sponsorpakket mus 
• Advertentie en vermelding of logo op website, digitale uitnodiging & bevestiging aanmelding 

• Inclusief een standruimte van één tafel (1,5 m2) 

Sponsorpakket grutto 
• Advertentie en vermelding of logo op website, digitale uitnodiging & bevestiging aanmelding 

• Inclusief een standruimte van twee tafels (3 m2) 

• Zaalsponsor 

• Vermelding op de schermen in de Reehorst 

• Eén pagina advertentie in het programmaboekje (A6-formaat) 

• Eenmalig een advertentie in Sovon-Nieuws (1/2 pagina). Editie af te spreken. 

Sponsorpakket zeearend 
• Advertentie en vermelding of logo op website, digitale uitnodiging & bevestiging aanmelding 

• Inclusief een standruimte van drie tafels (4,5 m2) 

• Zaalsponsor 

• Vermelding op de schermen in de Reehorst 

• Dubbele pagina advertentie in het programmaboekje (A5-formaat) 

• Eenmalig een advertentie in Sovon-Nieuws (1/1 pagina). Editie af te spreken.  

Neem voor tarieven en meer informatie over adverteren en sponsoring contact op met Marcel 

Wortel: marcel.wortel@sovon.nl, 024-7 410 473.  

Bereik 
• Website: meer dan 10.000 bezoekers van de Landelijke Dag pagina’s 

• Digitale uitnodiging: 9.000 ontvangers 

• Programmaboekje: oplage 2.200 

• Sovon-Nieuws: oplage 5.000, verschijnt vier keer per jaar 
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