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UITNODIGING VOOR DEELNAME AAN 
 

VolksTuinVakbeurs 
 

VTV GroenePassie 
 

 
 

Voor iedereen met interesse voor 
natuurvriendelijk tuinieren 

 
 

donderdag 22, vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 november 2012 
 

in de Americahal te Apeldoorn 
 

info@groenepassie.nl 

www.groenepassie.nl 
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De VolksTuinVakbeurs GroenePassie mag u niet missen! 
Mike en Joop de Looze van ICEM en Bertus Buizer van Buizer Advies 
organiseren van donderdag 22 t/m zondag 25 november 2012 in de 
Americahal te Apeldoorn de eerste VolksTuinVakbeurs GroenePassie. 
Dat gebeurt in samenwerking met AVVN, de landelijke organisatie voor 
hobbytuinders, BoerenBond en Welkoop. Media partners zijn het 
gerenommeerde tuinmagazine "Groei en Bloei" en het Vakblad van AVVN 
voor hobbytuinders, "De Tuinliefhebber".   
Deze duurzame vakbeurs wordt bezocht door echte tuin- en 
natuurliefhebbers, die weten wat ze willen en die zoeken tot ze het vinden. 
De echte hobbytuinders kunnen nu naar een echte vakbeurs waar ze al het 
goede onder één dak vinden. Waar ze niet alleen bloemen, planten, zaden, 
gereedschappen en attributen aanschaffen, maar ook gedegen adviezen 
krijgen, inspirerende workshops kunnen bijwonen waarin kennisoverdracht 
centraal staat. Bijvoorbeeld over biologisch tuinieren en / of  permacultuur, 
dak- en balkontuinen en stadslandbouw. 
 
De data van de beurs VTV GroenePassie in november vallen in een 
periode dat veel liefhebbers van tuinieren zich oriënteren op het nieuwe 
tuinseizoen. Uw ideeën als potentiële deelnemer kunnen hier uitgroeien tot 
een trend. Laat het zien en zorg voor een nieuwe inspiratie. 
 
Een inspirerende blik op een duurzame toekomst. 
De belangstelling voor de volkstuin is nog nooit zo groot geweest. Voor veel 
van de duizenden bezoekers van deze vakbeurs VTV GroenePassie  is de 
volkstuin een belangrijke bezigheid. Mensen staan tegenwoordig in de rij 
voor een volkstuin. Ook steeds meer jongere volwassenen willen een 
volkstuin starten. Zelf groenten verbouwen is nog nooit zo populair 
geweest. De volkstuin wordt de hobby waarin bezitters en huurders hun 
persoonlijke smaak combineren met eigentijdse trends. Groenten, fruit, 
aardappelen, bloemen en andere planten zelf verbouwen is in.  
Ook het natuurvriendelijk tuinieren neemt hand over hand toe.  
 
Nederland kent naar schatting zo’n 240.000 volkstuinen met meer dan 
750 verenigingen van volkstuinders / hobbytuinders, waarvan vele 
zijn aangesloten bij het  AVVN. 
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VTV GroenePassie biedt een zeer grote markt voor exposanten. 
Hoogtijd voor een professionele vakbeurs, onder professionele leiding van 
het ervaren management team van ICEM, International Company 
Exhibition Management en Buizer Advies duurzame landbouw en 
energie in samenwerking met AVVN. 
 

Wie zijn wij? 

 

 

 

 

 

 

ICEM,  International Company Exhibition Management, is een creatief 
bureau dat beursconcepten organiseert en uitvoert. Wij hebben ruim 30 jaar 
ervaring in het organiseren van succesvolle vakbeurzen zoals: BioVak, 
Gevasto, Agri & Aqua  en de Westland Tuinbouw Relatiedagen. 
Ons motto: elke vakbeurs is een ware belevenis, een avontuur voor 
deelnemer en bezoeker, het meest compleet als uw doelgroep zich ermee 
kan identificeren, live communiceren in de ruimste zin van het woord, een 
belevenis die u en uw relaties nooit meer vergeten!  

Voor het persoonlijk bespreken van uw standruimte bent u van harte 
welkom op ons kantooradres. De kracht van ICEM is het vermogen om,  
met een scherp oog voor detail, inhoudelijke professionaliteit te koppelen 
aan een hoge mate van betrokkenheid. Samenwerking met 
brancheorganisaties en toonaangevende vakbladen staat bij ons hoog in het 
vaandel. 
 
 
 

 

 

 

Buizer Advies  duurzame landbouw en energie is een toonaangevend 
adviesbedrijf voor ondernemers in de duurzame en biologische akker- en 
tuinbouw. Daarnaast adviseert Buizer Advies ondernemers, overheden en 
particulieren op het gebied van duurzame energie, particulier natuurbeheer, 
permacultuur, volkstuinieren, niet-chemische onkruidbestrijdbeheersing en 
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–bestrijding, beheersing schade door schimmels, insecten en slakken en 
voorziening in zaaizaad, plant- en pootgoed voor de biologische teelt. 

Buizer Advies is ook initiatiefnemer van Organicseeds.nl, het netwerk van 
prominente in Nederland gevestigde Handels- en Kweekbedrijven en 
organiseert en begeleidt inspirerende congressen, seminars en workshops. 

 

Wat biedt VTV GroenePassie haar bezoekers? 

Op de VTV GroenePassie  is alles te vinden wat de volks-, hobby-, dorps-, 
stads-, permacultuur-, balkon- en daktuinder nodig heeft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U zult er alles vinden wat u maar nodig heeft voor milieuvriendelijk 
tuinieren: van compost(-vaten) tot vruchtbomen, van vogelvriendelijke 
heesters tot vlinderstruiken, van biologische zaden tot verwilderingsbollen. 
En ook vele inspirerende en informatieve workshops. 
Van dit alles volgt hier een selectie:  
 

• Beheersing schade door ziekten en 
plagen 

• Beheersing en bestrijding van 
onkruiden 

• Beschoeiïng 
• Beveiliging 
• Bloembollen 
• Bloemen en zaden 
• Boeken, tijdschriften en afbeeldingen 
• Bloemen 
• Bomen 
• Compost en compostbakken 
• Cursussen en workshops 
• Gereedschappen 
• Groenten 
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• Grondbewerking 
• Heesters 
• Hobbykassen 
• Imkerij 
• Kuipcultuur 
• Levend groen 
• Organische mest 
• Ornamenten, beelden 
• Overkappingen 
• Pergola’s 
• Planten 
• Potten 
• Potterie 
• Serrebouw 
• Snoei van (vrucht-)bomen 
• Snoei van sierplanten 
• Tuinaccessoires 
• Tuinafscheidingen 
• Tuinhuisjes 
• Tuinmeubelen en -meubilair 
• Tuinwerktuigen 
• Veredeling 
• Vijveraanleg 

• Waterzuivering 
• Wind- en zonne-energie 
• Zaden 
• Enz. enz. 
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Locatie GroenePassie 
 
De organisatie heeft gekozen voor een schitterende locatie: de 
Americahal te Apeldoorn (Laan van Erica 50).  De Americahal is een 
bekende beurshal in het centrum van het land en is goed bereikbaar 
zowel per openbaarvervoer (NS station Apeldoorn halte De Maten) als 
per auto. Zij beschikt over gratis parkeerplaatsen voor meer dan 2500 
auto’s. 
 
In een sfeervolle omgeving, voorzien van alle faciliteiten, ontvangt u uw 
relaties en toekomstige klanten in stijl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Groene Emotie” 
 
De beurs biedt een podium voor grote en kleine aanbieders die vooral   
één ding gemeen hebben: hun liefde voor tuinieren.  
 
Door de omvang biedt de Americahal iedere standhouder/deelnemer 
royaal de ruimte. U kunt beschikken over alle gewenste faciliteiten. En 
deze locatie geeft u als standhouder de gelegenheid groots uit te pakken 
tijdens deze unieke manifestatie voor alle hobbytuinders 
Al uw ideeën op het vlak van presentatie en standinrichting kunt u op 
VTV GroenePassie realiseren.  
Door de gunstige tarieven is uw rendement eigenlijk al gegarandeerd. U 
kunt al een plaats huren voor € 595,00.  
Zie bijgaand inschrijfformulier. 
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In een Goed blaadje 

Om VTV GroenePassie tot een succes te maken is een perfect 
draaiboek geschreven. De organisatiecommissie, bestaande uit AVVN, 
ICEM en Buizer Advies, luistert goed naar de ideeën, wensen en trends 
bij natuurvriendelijke hobbytuinders en baseert daar de inhoud van deze 
vakbeurs op. 
 
Alles is er op gericht om VTV GroenePassie tot een waar succes te 
maken. Via de clubbladen van de vele volkstuinders-, hobby- en 
permacultuurverenigingen in Nederland en Vlaanderen zal veel 
bekendheid worden gegeven aan het gebeuren in Apeldoorn. Met een 
grootschalige advertentiecampagne in diverse bladen krijgen ze een 
voorproefje van alles wat deze vakbeurs te bieden heeft. 
 
In het landelijk vakblad De Tuinliefhebber van AVVN en in het 
gerenommeerde tijdschrift Groei & Bloei verschijnt in iedere uitgave 
voorafgaand aan de VTV GroenePassie een advertentie. Beide 
uitgevers zijn mediapartners van VTV GroenePassie. 
 
Alle verenigingen in Nederland krijgen hetzij per post hetzij per e-mail in 
ruime mate informatie over VTV GroenePassie.   
 
Relatiekaarten om de beurs te bezoeken zullen in grote getale worden 
verzonden naar alle verenigingen. Persberichten gaan naar alle 
tuinbladen. In het landelijk vakblad De Tuinliefhebber van AVVN met 
een oplage van 27.500 exemplaren en in het gerenommeerde tijdschrift 
Groei & Bloei met een oplage van 76.500 exemplaren zal bovendien 
een relatiekaart worden bijgesloten.  
 
 

       
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        Mediapartner:
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Kennis en kunde 
De VTV GroenePassie is van donderdag 22 t/m zondag 25 november 
2012 en wordt de vierdaagse voor veel hobbytuinders. Een ideaal 
evenement waarin deskundigen andere deskundigen ontmoeten.  
De Americahal in Apeldoorn staat al die vier dagen open voor wat de 
hobbytuinders nodig hebben, voor hen die vooruit willen met hun tuin, 
die geïnteresseerd zijn in de nieuwste technieken, die hun producten 
willen verbeteren, hun productie willen verhogen en die bereid zijn om 
daarin te investeren en die het tuinieren vooral nog leuker willen maken. 
De vakbeurs is voor u de ontmoetingsplaats om u te oriënteren en om u 
te profileren op uw vakgebied.  
 
Openingstijden:  
Donderdag:   14.00 tot 22.00 uur 
Vrijdag t/m zondag:  10.30 tot 18.00 uur 

 
Workshops onder leiding van ervaren vakmensen  
over actuele onderwerpen, zoals : 
• Aanleggen van een vijver 
• Beheersing en bestrijding van onkruiden 
• Beheersing van ziekten en plagen 
• Bemesting 
• Bewaren van aardappelen en groenten 
• Bloemschikken 
• Grondbewerking en zaaibedbereiding 
• Kostenbeheersing 
• Permacultuur 
• Rassenkeuze en veredeling 
• Smultuin 
• Snoeien van (vrucht-)bomen 
• Snoeien van sierplanten 
• Wat doet tuinieren met mij? 
• Zelf composteren van groenten- en tuinafval en 

mest 
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Contact 

 
Inhoudelijke organisatie: 
Buizer Advies duurzame landbouw en energie 
De Welle 48 
NL-8939 AT Leeuwarden 
Bertus Buizer 
T   +31 (0) 582.99.05.30 
E    info@buizeradvies.nl  
I     www.buizeradvies.nl 
      www.organicseeds.nl 
 
Beurs organisatie: 
ICEM  
's Gravenweg 44  
NL-2911 CG Nieuwerkerk aan den IJssel  
Mike en/of Joop de Looze  
T   +31 (0) 180.31.46.62  
E    mikedelooze@icem.nl 
I     www.groenepassie.nl   
 
Marketing en communicatie: 
Bea Möllers 
Zeeweg 32z 
NL-1931 VJ Egmond aan Zee 
M   +31 (0) 683.670.308 
E    info@bellaplant.nl  
 
Verkoop en acquisitie: 
Wim Westerveld 
M  +31 (0) 651.38.55.18. 
E    w.j.westerveld@hetnet.nl  

 


