
 
 

 
 

Beste standhouder,  
  
We willen je graag meenemen op onze reis om de PROVADA beurs verder te verduurzamen.  
 

Voor 2023 hebben we een aantal concrete richtlijnen opgesteld. We vragen je vriendelijk om hiervan 
kennis te nemen en indien nodig actie.   

• Afval  
o Afvalplan  
o Afval scheiden op stands  

• Materialen  
• Transport  
• Catering  

  

Afvalverwerking  
 

Met betere afvalscheiding is nog veel ‘winst’ te behalen. We zijn vorig jaar begonnen met 
gescheiden afvalstations in de hallen maar voor de editie 2023 willen we doorpakken. Hoe?  

• Grotere afvalstations   
• Afvalscheiding op de stand  
• Beter informeren over afvalstromen  

o Hoe wordt het verwerkt?  
• Meer en betere controle tijdens opbouw en afbouw  

  
Welke afvalstromen gaan we scheiden?  
 

• PMD (Plastic/Metaal/Drankverpakkingen)  
 

• Papier/Karton  
 

• Rest  
 

• Glas (stands)  
 

• Koffiedik   
 

• Swill (organisch keukenafval)  
  

  

NIEUW in 2023  
  

1. Afvalplan standbouwers  
Standbouwers bestellen containers bij de RAI zodat al het afval netjes opgeruimd wordt.   



 
 

Praktijk:  
• Veel afval blijft liggen, te weinig containers besteld  
• Geen schone gangpaden  

Gevolg:  
• Jullie betalen voor afvalverwijdering met weinig resultaat  
• Geen zuivere afvalstromen  
• Afval komt voor rekening PROVADA  

  
Oplossing:   

• Standbouwer levert afvalplan in samen met standontwerp. Wat staat daar in?  
o Aantal containers per afvalstroom  
o Gebruik materialen (hout, plastic, verf, tapijt)  
o Verplichte afvalscheidingsbak(ken) in de pantry   

  
2. Afvalscheiden op stands  
 

Voor een significant beter resultaat is het noodzakelijk om op de stands afval te gaan scheiden. Vorig 
jaar hebben we een start gemaakt met swill en koffiedik. Dit jaar gaan we jullie 
als standhouder verplichten om afvalscheidingsbakken in de pantry te plaatsen. Bespreek het 
met je standbouwer zodat hij het kan meenemen in het standontwerp of bestel het in de webshop 
of bij Exhibitor Services van de RAI.   
 

  
 

Materialen  
 

Zuiver onbehandeld hout kan hoogwaardig reclycled worden. Behandeld hout, spaanplaat, 
triplex, trespa, etc kan dat niet.  
 

 
 

Het is belangrijk om de afvalstromen goed te scheiden. Ga hierover in gesprek met 
je standbouwer en laat weten wat je belangrijk vindt. Denk ook aan de ledverlichting, tapijt en de 
spullen op de stand. Er kan meer dan je denkt.   
  
Transport   
 

Bij duurzame keuzes hoort ook het transport.  
• Welke vervoersmiddelen worden er ingezet?  

o Dieselvoertuigen met emissieklasse 3 of lager hebben geen toegang meer 
tot Amsterdam  

• Hoeveelheid transportbewegingen? Is mijn vrachtwagen/busje vol of kan ik nog meer 
meenemen?  

• Waar komen de spullen vandaan?   
Uiteraard vragen wij aan onze bezoekers om zoveel mogelijk met OV naar de RAI te komen.   
  
Catering  
 

We gaan voor vega. Het gesprek met de RAI loopt, keywords  
• meer flexibiliteit   
• beter en groter aanbod  



• minder plastic verpakkingen   
De introductie van de PROVADA(bitter)bal, onweerstaanbaar lekker. We houden jullie op de 
hoogte!  
  
Voor vragen over de mogelijkheden kun je ons natuurlijk altijd bellen. We verzorgen ook 
online vragenuurtjes voor standhouders bij PROVADA. Meld je aan via femke@provada.nl  
 
 

Di 7 februari           9:00 - 10:00 uur  
Do 9 februari          13:00 - 14:00 uur  
Di 14 maart            9:00 - 10:00 uur  
Do 16 maart           13:00 - 14:00 uur  
  
We hopen dat jullie met ons mee op reis gaan. Ga in gesprek met je standbouwer en dan spreken wij 
elkaar snel.  
 


