Streekplein BioVak, woensdag 23 en donderdag 24 januari
2013
Streekplein
Op het Streekplein van 14 bij 19 meter bevinden zich de drie organisaties Stichting Van Eigen
Erf (VEE), Streekeigen producten Nederland (SPN) en het Netwerk Biologische InfoCentra
(BIC). Standhouders presenteren hun bedrijf en producten onder de vlag van één van deze
drie organisaties. Voordeel is dat leden van de drie organisaties een duidelijk herkenbare
plek hebben om elkaar te ontmoeten en hun overkoepelende organisatie zich goed kan
presenteren.
Stand en omgeving
Marktkramen voor producenten en organisaties
De kleuren van het Streekplein zijn heldergroen, antraciet en wit. De stands zijn
marktkramen met een witte luifel en een afgerokt blad . Afmeting van de kraam is 200 bij
100 cm voor het blad. De hoogte van het blad is 72 cm. De nokhoogte van de luifel is 250 cm.
De doorloophoogte onder de luifel is 205 cm. De luifel is 250 cm breed. Wij zorgen voor 1
stoel per kraam. Elke kraam krijgt bovendien verlichting. Het plein wordt omsloten door
wanden en banieren van de drie organisaties, en elke kraam krijgt een vlag van de
organisaties aan de voorkant (zie ook voorbeeld Waddengoud hieronder). Wij vragen u om
de eenheid en vormgeving van het plein te respecteren. Dat betekent dat u uw posters en
banieren niet pal voor de banieren aan de achterkant of over de vlag aan de voorkant
plaatst.

Impressie van het Streekplein (Streekplein BioVak 2012)

Biologische standhouders
Alle standhouders op het streekplein zijn gecertificeerd biologisch en aangesloten bij VEE,
BIC of SPN. Omdat in 2013 het praktijknetwerk een Landschap van Smaken meefinanciert,
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zijn er extra kramen met aandacht voor oude rassen en oude gewassen. Vaak van zeer
kleinschalige en pionierende producenten. We maken daarom een uitzondering op het
hebben van de biologische licentie voor producenten die nog te kleinschalig zijn om een
biologische licentie te hebben en voor producenten waarvoor geen SKAL licentie bestaat,
zoals voor vis en wild. Voor oude rassen en gewassen waar een grootschaliger producent
bestaat die wel een licentie heeft (spelt, blaarkoppenvlees e.d.) heeft een producent met
licentie de voorkeur.
Workshops en praktijktoers
We organiseren tevens verschillende workshops rond actuele thema’s. Dit jaar besteden we
extra aandacht aan oude rassen en gewassen. Aan bod komen onder meer slim vermarkten
van oude rassen en gewassen, verkoop via de boerenmarkt, verkoop met een webwinkel,
leveren aan zorginstellingen of aan restaurants. Belangrijk element van het Streekplein zijn
de ‘praktijktoers’: ‘excursies’ langs standhouders op het Streekplein en de beursvloer
daarbuiten, thematisch verbonden met biologische streekproducten en de verschillende
workshops. We houden jullie op de hoogte van het inhoudelijke workshopprogramma.
Wat krijgt u als standhouder?
In onderstaande tabel staan de verschillende items die u van ons krijgt.
Item

Specificatie

Marktkraam, afgerokt

Ca 200 x 1.00

Stoel

t.w.v. €17,50 per stoel

Naamsvermelding

t.w.v. €17,50

Electra aansluiting

t.w.v. €139,50

Toegang voor standhouders

t.w.v. €25 pp

Gezamenlijk Streekplein met professionele uitstraling

14 x 19 meter

Ruimte voor overleg met bezoekers op het
Boergondisch middenterras

Inclusief tafel voor uw gasten

8 streekworkshops met enkele praktijktoers, waarbij
ook inkopers langs het Streekplein geleid worden

Programma uitgevoerd door Van Eigen Erf, SPN,
BIC i.s.m. Land & Co

Kosten all in: 400,- ex btw per stand.
Ter vergelijk: voor een tafel (geen kraam!) op de BioVak betaalt u € 859,50. U heeft dan niet de beschikking
over een gezamenlijk Streekplein inclusief workshops en praktijktoers.

TIP: vindt u de stand toch nog te kostbaar voor uw bedrijf, beman dan samen met collega’s
1 stand!
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Doelgroep en bezoekersaantallen
Naast boeren en tuinders met streekproducten en directe verkoop gaan wij ons, door
gerichte uitnodigingen, extra inspannen om ook (kleinschalige) MKB ondernemers naar het
Streekplein te trekken. De Biovak 2012 trok ruim 18.500 bezoekers, waarvan een groot deel
ook het Streekplein heeft bezocht. De pers heeft ruime aandacht aan het Streekplein
besteed, inclusief de streekproducenten-standhouders en de behandelde thema’s in de
workshops en praktijktoers. Dit betreft zowel de vakpers (Ekoland, Boerderij, Nieuwe Oogst,
Food Hospitality e.a.) als de publiekspers (Trouw). Ook de standhouders waren tevreden
over het Streekplein, deden er goede zaken en zien voldoende commercieel belang om ook
in de toekomst deel te nemen.
Organisatie
VEE, SPN en Netwerk BIC nodigen de standhouders uit en kiezen een geschikte mix van
totale standhouders. We willen namelijk voldoende afwisseling op het plein in sectoren en
regio’s plus in soorten verkoopkanalen. Zo blijft het Streekplein interessant voor bezoekers.
Eten en drinken
De BioVak organisatie heeft een eigen restaurant, waar u kunt eten. We serveren dus geen
gezamenlijke lunch, diner of drankjes op het Streekplein
Adresgegevens en tijden
De BioVak 2013 vindt plaats in de IJsselhallen te Zwolle op:
Woensdag 23 (14.00 – 22.00 uur) en donderdag 24 januari 2013 (10.30 tot 20.00 uur)
Overig programma op www.biovak.nl
Adres IJsselhallen: Rieteweg 4, 8011 AB Zwolle Telefoon: 038 - 421 18 43
Fax: 038 - 421 13 22
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Wilt u een kraam bemensen op het Streekplein? Meld het ons!
Vragen? Stel ze ons! Hieronder onze contactgegevens voor het
Streekplein
Iris van de Graaf, Van Eigen Erf: 077 4673577 of 06-53788098
Maria van Boxtel, BIC / Land & Co: 06-53593188
Rene de Bruin, SPN: 06-51286088
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