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Samen werken aan een duurzaam evenement

Deze handleiding biedt u de duurzame opties die bij 
RAI Amsterdam mogelijk zijn, zodat wij gezamenlijk kunnen 
werken aan een duurzaam evenement. Want duurzaamheid 
verrijkt de beleving, met inzichten die teruggaan naar de oer 
van ons bestaan. Wat heb ik echt nodig voor de toekomst? 
Wat helpt mij te ontwikkelen en te groeien?

De aandacht en interesse in duurzaamheid en 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is de afgelopen 
jaren sterk gegroeid. Het bewustzijn dat we met elkaar de 
klimaatverandering, groeiende wereldbevolking, schaarste 
aan voedsel en natuurlijke hulpbronnen niet langer kunnen 
negeren, is daar een aanleiding voor.

Maar zeker ook het feit dat duurzaamheid hand in hand 
gaat met innovatie en creativiteit en dat is hartstikke leuk 
en interessant!

Verras, verrijk en beleef
Voor uw bezoekers biedt een evenement verschillende 
mogelijkheden waar men inspiratie op kan doen met 
betrekking tot duurzaamheid. Bij de RAI maken wij niet 
alleen een duurzaam evenement mogelijk, ook zorgen 
wij ervoor dat toekomstige bezoekers elkaar kunnen blijven 
ontmoeten in een milieuvriendelijke omgeving die rekening 
houdt met vandaag en morgen.



Samen met u en onze leveranciers werken wij graag aan 
het creëren van waardevolle ontmoetingen tussen mensen 
van over de hele wereld. Ontmoetingen die duurzame groei 
en ontwikkeling stimuleren van mensen, markten en onze 
omgeving. Hiervoor zijn drie focusgebieden benoemd:

Vragen?
Neem contact op met uw contactpersoon 
bij RAI Amsterdam. Zij helpen u graag verder!

Mens & Maatschappij
We willen het beste halen uit mensen, 
een open veilige ontmoetingsplaats zijn 
en social return creëren, zodat wij de 
groei en ontwikkeling stimuleren van 
de mensen waar onze business mee 
in aanraking komt.

Duurzaam organiseren & faciliteren
We gaan voor zero waste, een 
klimaat neutrale bedrijfsvoering en een 
duurzaam assortiment, zodat wij een 
omgeving creëren waarin ontmoetingen 
nu en in de toekomst kunnen blijven 
plaatsvinden.

Ontwikkeling & groei stimuleren
Wij zetten ons actief in om met 
inspirerende evenementen de 
duurzame groei en ontwikkeling 
van mensen en markten te stimuleren 
in binnen- en buitenland.



Een duurzaam evenement bij RAI Amsterdam
1. Vervoer 
2. Locatie 
3. Eten en drinken
4. Inspireer uw bezoekers 
5. Beleef Amsterdam 
6. Overnachten



1. Vervoer
Snel, gemakkelijk en groen naar de RAI



Bereikbaarheid - RAI Amsterdam

RAI Amsterdam is met het Openbaar Vervoer perfect 
bereikbaar en nog duurzaam ook. Met een eigen station, 
tram en metrohalte voor de deur stimuleert de RAI uw 
bezoekers om met het Openbaar vervoer te reizen. 

Reizen uw gasten met het vliegtuig? Schiphol, de duurzame 
luchthaven van Nederland ligt slechts op 10 minuten van de 
RAI. Met onze partner KLM vliegt u CO2 neutraal naar 
Amsterdam.

Voor uw actieve bezoekers biedt de RAI een overdekte 
fietsenstalling. Aan oplaadpunten voor e-bikes wordt gewerkt. 
Komt men toch met de auto? In onze garages zijn diverse 
laadpalen aanwezig voor elektrische auto’s én ook elektrische 
taxi’s stoppen bij de RAI voor de deur. 



Openbaar vervoer - duurzaam en snel!

Klimaatneutraal naar de RAI

RAI Amsterdam stimuleert bezoekers om met het 
Openbaar Vervoer te reizen. Station ‘Amsterdam RAI’ is 
vanuit het hele land uitstekend bereikbaar. Ook vindt u een 
tramhalte en metrostation direct voor de deur van de RAI. Bij 
grote evenementen biedt de RAI uw bezoekers de 
mogelijkheid om een OV kaartje te kopen. 

 GVB kaart. Hiermee kunnen uw bezoekers 1 uur 
reizen met de tram, bus en metro in Amsterdam. 

 NS kaart. Voor reizen met de trein van elk station 
binnen de ring Amsterdam naar Schiphol.
(Bezoekers en exposanten kunnen dit, voorafgaand 
aan het evenement, online kopen. Ideaal voor de 
internationale bezoekers van de RAI).

OV op groene stroom 

Iedere reiziger die zijn auto laat staan en de trein neemt, 
stoot 95% minder CO2 uit voor zijn reis. In 2017 rijden alle 
treinen van de NS op nieuwe groene stroom. Veelal afkomstig 
van windenergie. Dit maakt het mogelijk klimaatneutraal te 
reizen van en naar de RAI. Voor meer informatie raadpleeg de 
NS Reisplanner op www.ns.nl.

Alle trams en metro’s in Amsterdam rijden op groene stroom. 

Meer informatie: https://www.discoverholland.com/Tickets

http://www.ns.nl/
https://www.discoverholland.com/Tickets


Fiets – Vitaal en snel naar de RAI!

Nederland is een fietsland bij uitstek. Ook in Amsterdam 
is de fiets erg populair. Er is bijna geen stad ter wereld waar 
zoveel gefietst wordt als in Amsterdam. De stad is perfect 
ingericht voor fietsers. RAI Amsterdam is dan ook goed 
bereikbaar op de fiets. Voor de actieve bezoekers van 
de RAI die op de fiets komen, is er een fietsenstalling 
aanwezig en ook zijn wij druk bezig met het verzorgen 
van oplaadpunten voor e-bikes en e-scooters. 

Voor de bezoekers die met het OV komen zijn 
OV-fietsen op het station Amsterdam RAI beschikbaar. 
Deze zijn voor een laag tarief te huur. Een leuke handige 
manier om na een bezoekje aan de RAI, nog even de 
stad Amsterdam mee te ontdekken. 

Meer informatie: http://www.ns.nl/deur-tot-deur/ov-fiets

http://www.ns.nl/deur-tot-deur/ov-fiets


Elektrische auto’s - meer dan welkom! 

RAI Amsterdam stimuleert en faciliteert elektrisch rijden en 
biedt daarom meerdere oplaadpunten voor elektrische auto’s. 
Met de komst van onze nieuwe parkeergarage, hebben we in 
totaal 38 laadplekken verdeeld over de garages P1, P4 en P7.



Taxi 

Taxi Electric
Voor het vervoer van eigen gasten hebben we een 
overeenkomst met Taxi Electric. Deze taxicentrale maakt 
enkel gebruik van elektrische taxi’s en heeft minder uitstoot 
van CO2 en fijnstof ten gevolg. Een bijkomend pluspunt van 
Taxi Electric is hun sociale beleid. Zij werven hun chauffeurs 
actief onder vijftigplussers. 

Meer informatie: https://www.taxielectric.nl/

TCA
Taxivervoer voor het ophalen van grote aantallen 
evenementbezoekers wordt volledig verzorgd door 
TCA. TCA is een taxicentrale die momenteel actief 
bezig is haar gehele taxivloot te verduurzamen.

https://www.taxielectric.nl/
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2. Locatie
Where you see it, is how you see it



Where you see it, is how you see it

De omgeving is sterk bepalend voor de kwaliteit van een 
ontmoeting. What you see is what you get… Niks is fijner 
dan een schone locatie, met frisse lucht en een aangenaam 
klimaat. Bij de RAI is Zero Waste de norm en gebruiken we 
schone groene energie en duurzame energie uit hernieuwbare 
bronnen. Alles om het ideale klimaat en een omgeving te 
creëren waar waardevolle ontmoetingen kunnen plaatsvinden, 
nu en in de toekomst.

 RAI Amsterdam gaat voor Zero Waste
 Creëer een CO2 Neutraal event
 Kies bewust voor een duurzaam assortiment



Afvalscheiding speerpunt

Afvalscheiding is één van de belangrijkste onderwerpen 
binnen het afvalmanagementbeleid van de RAI en krijgt dan 
ook veel aandacht voor, tijdens en na een evenement. Voor 
elk evenement maken wij samen met u en onze afvalpartner 
Icova een afvalplan.

Het afvalmanagement tijdens opbouw, evenement en afbraak 
is gebaseerd op 100% recycling van afval, waarbij wij het 
principe hanteren ‘de vervuiler betaalt’. Dat houdt in dat u 
samen met de exposanten, concessiehouders en in-house 
leveranciers betaalt voor de hoeveelheid afval die tijdens 
uw evenement wordt geproduceerd. Zo maken wij iedereen 
verantwoordelijk voor hun eigen afval. 

Ongescheiden restafval is duurder dan het aanleveren 
van gescheiden afval. Dit levert dus een kostenbesparing op. 
Daarnaast worden deze materialen weer volledig gerecycled 
tot nieuwe producten, grondstoffen en brandstof die we als 
RAI Amsterdam graag weer gebruiken. 



Zero Waste

Afvalscheiding loont
Het goed scheiden van uw afval betekent lagere kosten 
en een duurzaam evenement. Als organisator kunt u uw 
evenementafval betalen of toewijzen aan de eigenaren 
van het afval. Toewijzen betekent lagere kosten én het 
zorgt ervoor dat u uw exposanten en stand bouwers 
verantwoordelijk maakt voor hun eigen afval. Wat het 
scheidingspercentage ten goede komt!

Meerdere mogelijkheden
Wij bieden oplossingen voor alle soorten afval en voor alle 
denkbare hoeveelheden. Onze partner Icova ondersteunt 
dit door verstrekking van sorteerbakken, zakken en dozen. 
Er wordt gelet op visueel onderscheidende methoden per 
soort afval om scheiding van afval te stimuleren. Tijdens 
evenementen wordt samen met Icova de afvalstroom 
in goede banen geleid. 

Zo adviseren de Icova milieucontroleurs, exposanten en 
organisatoren hoe men het afval op de best mogelijke manier 
kan afvoeren.

Hoe wilt u het afval scheiden?
RAI Amsterdam helpt u graag om een Plan van Aanpak op 
stellen. In dit plan kan op basis van eigen ervaring en het 
karakter van de beurs de optimale inzet van milieucontroleurs 
worden bepaald en de afspraken met exposanten en stand 
bouwers betreft toewijzing worden doorgesproken.





Best practises – Intertraffic 2016

Beter scheiden loont
Met 7 hallen, 30.000 bezoekers, 780 exposanten en 82% vrije 
standbouw is Intertraffic 2016 een grote internationale beurs. 
In  2016 is er meer dan 1000m3 afval gegenereerd. De Intertraffic
had in 2016 een scheidingspercentage van 59%. Gemiddeld was 
het scheidingspercentage in 2015 per beurs 49%.

Het resultaat
10% beter scheiden leverde Intertraffic een bedrag van 11.642 
euro op. 20% minder kosten op de factuur dan een vergelijkbare 
beurs met een scheidingspercentage van 49%.

Intertraffic 2016 Gemiddelde beurs 2015

% kosten % kosten

Restafval 41% € 26.844 51% € 33.391

Hout 27% € 7.783 20% € 9.681

Papier 9% € 1.451 5% € 1.805

Plastic 13% € 6.367 12% € 7.920

Tapijt 11% € 5.289 12% € 6.579

100% € 47.734 100% € 59.376



Best practises – ISE 2016

Actief toewijzen 
ISE 2016 is een van de grootste High Tech beurzen in Europa: 
12 hallen, 65.000 bezoekers, 1100 exposanten en 90% vrije 
standbouw. Er wordt veel afval gegenereerd, maar er is ook een 
hoge inspanning verricht om het afval goed toe te wijzen en dat 
loont! ISE wijst 43% van haar afval toe. Bij andere beurzen in 
2015 wordt gemiddeld slechts 26% toegewezen. Het resultaat?

ISE bracht 62.709 euro in rekening aan exposanten en hoefde dit 
niet zelf te betalen. Het 17% beter toewijzen van afval door ISE 
dan het gemiddelde van beurzen in 2015, levert ISE 24.792 euro 
op. 

Organisator Exposant Organisator Exposant

57% 43% 74% 26%

€ 83.126 € 62.709 € 109.918 € 37.917

ISE 2016 Gemiddelde beurs 2015



10 tips voor minder afvalkosten 

1. Afval scheiden betekent lagere kosten en een duurzamer 
evenement

2. Toewijzen betekent lagere kosten en creëert 
verantwoordelijkheidsgevoel en eigenaarschap over afval

3. Bepaal vooraf samen met de RAI de afspraken over niet 
meewerken van standbouwers en exposanten en de te 
ondernemen stappen

4. De beurzen die hun gangpaden tijdens de opbouw schoon 
en vrij houden bereiken een hoger scheidingspercentage 
dan gemiddeld. Er ontstaan geen vuilhaarden en de aan-
en afvoer van containers gaat beter.

5. Sturen op vrije, opgeruimde gangpaden bevorderd de 
snelheid van opbouw en afbraak en de toewijzing van 
afval aan de exposanten. Opgeruimde gangpaden tijdens 
de beurs creëren een schoon en welkom gevoel bij uw 
bezoekers.

6. Voorkom het ontstaan van vuilhaarden. Een plek 
waar een zak afval staat waar hij niet hoort en iedereen 
‘stiekem’ zijn zak afval bij zet. Vuilhaarden worden gezien 
als 100% restafval en zijn dus de duurste vorm van afval.

7. Zorg ervoor dat de standhouder en exposant goed op de 
hoogte zijn van de spelregels op de vloer en wie het afval 
voor zijn/haar rekening neemt.

8. Creëer een punt op de beursvloer voor het melden 
van misbruik.

9. Probeer afval te voorkomen. Hoeveel potentieel 
afval wordt er uitgedeeld en is dit allemaal wel nodig? 
Overweeg geen afvalbakken te plaatsen. Bezoekers 
nemen hun afval dan sneller mee naar huis.

10. Bekijk kritisch naar uw eigen beursmateriaal en denk 
na hoe u materialen bij een volgende editie zo goed 
mogelijk kan hergebruiken. Plaats bijvoorbeeld geen 
datum op materialen.



Creëer een CO2 neutraal event!

RAI Amsterdam werkt toe naar een klimaat neutrale 
bedrijfsvoering. CO2 neutraal, is ons streven. Dit betekent 
dat wij daar waar we invloed hebben, alles wat wij verbruiken 
op een duurzame wijze (zelf) creëren. Dit begint bij het 
verbruik zo laag mogelijk houden. Dagelijks zoeken wij naar 
slimme oplossingen om het energie verbruik te reduceren. 
Dit gaat van aanwezigheidssensoren en duurzame verlichting, 
tot bijvoorbeeld het werken met speeddeuren om 
warmte/koude verlies te verminderen.

Uw evenement draait op duurzame energie
RAI Amsterdam maakt alleen gebruik van duurzame energie. 
We maken gebruik van zonne-energie die wij zelf opwekken 
met de 1806 zonnepanelen op ons dak. De energie die wij 
niet zelf kunnen opwekken wordt ingekocht. Wij nemen 100% 
groene stroom af van onze energieleverancier Nuon. 

RAI Amsterdam is nagenoeg volledig over op Stadswarmte. 
Het gas dat wij op dit moment naast Stadswarmte nog ver-
bruiken is 100% groengas. Ons gasverbruik wordt volledig 
gecompenseerd middels CO2 certificaten. RAI Amsterdam 
maakt gebruik van KlimaatNeutraal Gas van Nuon. Zo 
werken wij toe naar een klimaat neutrale bedrijfsvoering 
en willen wij bijdragen aan een beter milieu. 

Stadswarmte is duurzamer dan aardgas. De restwarmte 
die vrij komt bij industriële processen, opwekken van energie 
en/of afvalscheiding, wordt via het stadsnet benut.



Uw evenement CO2 neutraal?

Bij RAI Amsterdam kunt u uw evenement 
CO2 neutraal maken. Hierbij gaat het om:

 het neutraal maken van het CO2 gebruik op locatie
 het neutraal maken van het CO2 verbruik dat de 

organisatie van een evenement met zich meebrengt 
 het neutraal maken van het CO2 verbruik dat het 

reizen van de bezoekers met zich mee brengt.

De uitstoot wordt gecompenseerd door middel van 
gecertificeerde CO2-rechten via Groenbalans. Hiermee 
wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van duurzame 
energieprojecten over de hele wereld. Via de CO2 
Calculator kan een organisator de CO2- uitstoot van 
een beurs of congres berekenen.





Kies bewust voor duurzaam assortiment

RAI Amsterdam streeft naar een 100% duurzaam 
assortiment. Dit betekent dat alle producten en 
diensten die wij u aanbieden duurzaam zijn.

Het verduurzamen van ons assortiment is een enorme 
uitdaging want het gaat van vloerbedekking tot aan 
standbouw en van catering tot aan meubilair. In nauwe 
samenwerking met onze leveranciers maken wij stappen 
vooruit. Voor een deel van de producten en diensten die 
wij leveren hebben wij op dit moment een duurzaam 
alternatief beschikbaar. 

Wij streven ernaar om voor alle producten en diensten een 
duurzaam alternatief te leveren. Hierbij is duurzaamheid de 
norm en het alternatief.

Kies bewust! In ons assortiment zijn duurzame producten 
gelabeld met een groen vinkje. Dit zijn producten en 
diensten die bijdragen aan het creëren dan wel behouden 
van een duurzame toekomst voor ons allemaal.
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3. Eten & drinken 
Goed gezond & lekker eten met een vleugje Amsterdam



Gezond eten

RAI Amsterdam werkt bij voorkeur met seizoensgebonden 
en regionale producten. Waarom?  Omdat deze producten 
dan het lekkerst zijn en omdat het beter is voor het milieu. 
Ook kiezen we graag voor regionale en biologische 
producten. Zo verspillen wij geen voedsel

Hartverwarmend Amsterdam

We hebben een passie voor eten: wij houden van kwaliteit 
en smaak en delen dit graag met onze gasten. Wij vinden 
het belangrijk door wie, waar en hoe onze producten worden 
geproduceerd. Altijd opzoek naar dagverse, duurzame, 
smakelijke en diervriendelijke producten, we werken daarom 
graag samen met de biologische (zuivel)boeren in de regio 
Amsterdam. Met dit principe hebben we een eigen verticale 
kas waarin we biologische groenten en kruiden telen. 

Onze keuken heeft bewust gekozen om te werken met 
lokale, hoogwaardige en authentieke producten. Het is een 
geweldige bron van inspiratie en het smaakt en voelt beter. 
Daarom noemen we ons concept: ‘Hartverwarmend 
Amsterdam’. Geniet van de Hollandse en internationale 
gerechten met een vleugje Amsterdam. Bon appétit!





4. Uw evenement 
Inspireer uw bezoekers



InnovationLAB – “innovation meets the industry”

Om duurzame groei en ontwikkeling actief te stimuleren 
tijdens de evenementen die plaatsvinden bij RAI Amsterdam, 
is het ‘InnovationLAB’ opgericht. Een inspirerende omgeving 
waar kennis en ervaring gedeeld worden en mensen 
uitgedaagd worden om de branche naar grotere hoogte 
te stuwen. 

Met dit initiatief helpen wij innovaties 
om de juiste weg naar de markt te vinden. 

Het InnovationLab
 Heeft een herkenbare ruimte waar ideeën, 

innovaties en nieuws tastbaar worden. 
 Biedt een platform waar bezoekers (online en fysiek) 

innovaties ervaren passend binnen het thema van 
uw beurs of evenement.

 Geeft exposanten een extra stimulans om 
hun innovaties tijdens evenementen te laten zien. 

 Biedt organisatoren een kans om hun evenement 
te verrijken samen met een overkoepelend team 
dat proactief  adviseert, ondersteunt en zorgt voor 
het delen van kennis/best practice en het maken van 
interessante cross-overs in verschillende domeinen.

 Is voor kenniscentra, onderzoeksinstituten, 
innovatiepartijen en startups om hun innovaties 
naar de markt te brengen.

 Ook voor uw evenement in te zetten. Vraag naar de 
mogelijkheden.





5. Beleef Amsterdam 
De ultieme duurzame Amsterdam experience!



De ultieme duurzame Amsterdam experience! 

Een bezoek aan een evenement bij de RAI, is een bezoek 
aan Amsterdam. De RAI is onlosmakelijk verbonden met de 
stad en dat voel je. Na een meeting of event in de RAI zijn 
er ongekende mogelijkheden om de stad Amsterdam verder 
te ontdekken. Amsterdam staat bekend als dé fietsstad van 
de wereld én is bekend vanwege haar prachtige grachten. 
De ultieme Amsterdam beleving gaat dan ook over het water 
of op de fiets! Met een eigen haven en huurfietsen voor de 
deur, staat geen enkele bezoeker iets in de weg om 
Amsterdam optimaal te ervaren.



Beleef Amsterdam op de fiets en vanaf het water

Fietsen is voor Amsterdammers dé manier om van A naar B 
te komen. De 17e-eeuwse binnenstad van Amsterdam is met 
haar smalle straten en grachten goed geschikt voor voet-
gangers, én voor fietsers. Tel daarbij alle fietspaden – met 
een totale lengte van 400 kilometer – en het mag duidelijk 
zijn dat Amsterdam een echte fietsstad is.

Avontuurlijk en gezond
Voor uw bezoekers is de fiets een aantrekkelijke en 
avontuurlijke manier om de stad en omgeving te verkennen. 
Met de fiets is vaak sneller en goedkoper dan het openbaar 
vervoer. Bovendien kun je gemakkelijk verschillende 
activiteiten combineren. Fietsen is daarnaast gezond 
en nog goed voor het milieu ook.

Over de grachten van Amsterdam
Met een haven voor de deur is de binnenstad van Amsterdam 
ook eenvoudig te ontdekken over het water. De RAI kan 
sloep- en bootverhuur faciliteren. Ook kan de RAI elk gewenst 
aantal fietsen beschikbaar stellen tegen aantrekkelijke prijzen. 



6. Overnachten



Duurzaam overnachten 

RAI Hotel Services is de grootste accommodatiebemiddelaar 
in Amsterdam en omgeving. 30% van de hotels die de 
RAI Hotel en Travel Service aanbiedt zijn Green Key
gecertificeerd. Green Key is het internationale keurmerk 
voor duurzame bedrijven in de recreatie- en vrijetijdsbranche 
en zakelijke markt. Bedrijven met dit keurmerk doen hun 
best om het milieu te sparen, zonder dat hun gasten inleveren 
op comfort en kwaliteit. Zij gaan daarbij een stap verder 
dan de normale wet- en regelgeving vereist.

Green Key = Duurzaam 
Zo gaat een Green Key accommodatie altijd zuinig 
om met energie en water. Denk hierbij aan het gebruik 
van zonnepanelen, spaarlampen, lichtsensoren en timers 
voor airconditioning en verwarming. Er wordt niet meer 
gewassen dan nodig is en er worden bijvoorbeeld 
milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen gebruikt. 
En dit allemaal met een bijzondere aandacht die niet 
alleen comfortgevoel bevordert, maar dus ook de status 
van natuur en milieu.
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