
  van 9 t/m 12 januari 2017         

 

Horecava breidt flink uit in 2017 

De Horecava gaat een flinke uitbreiding tegemoet met een extra beurshal en staat komende 

editie meer dan ooit in het teken van food. De producenten en leveranciers binnen het 

segment ‘Levensmiddelen’ (food) krijgen een eigen hal en het aanbod wordt uitgebreid met 

de lokale- en wereldkeuken. Beleving staat daarbij centraal. De interesse in deelname aan de 

beurs is groot, ruim 70 procent van de totale beursvloer is inmiddels volgeboekt. Horecava, 

de nationale vakbeurs voor professionals in de foodservice industrie, vindt plaats van 9 tot 

en met 12 januari 2017 in RAI Amsterdam. 

Nieuwe food hal voor lokale en globale trends 

De nieuwe food hal staat bol van lokale en globale trends. Zo krijgt ‘Vers & Puur’ een plek in 

deze hal. Dit paviljoen staat volledig in het teken van ambacht, vers, biologisch, duurzaam, 

fair trade en maatschappelijk verantwoord eten. Daarnaast staat de lokale gastronomie in 

het middelpunt door het uitrollen van het concept ‘Van bron tot bord’; foodproducten en 

gastronomische helden uit verschillende Nederlandse regio’s krijgen hier een podium. 

Tevens biedt de food hal onderdak aan het nieuwe subsegment ‘Wereldkeuken’, met onder 

andere een Aziatisch en Italiaans paviljoen. 

Continuering nieuwe opzet Drankenhal  

Het succes afgelopen editie van de vernieuwde opzet van de Drankenhal, een lichte hal in 

festivalsetting, zorgt voor continuering en verdere uitbreiding. Naast de segmenten 

Levensmiddelen, Dranken, Koffie, Thee & Cacao en Bakkerij vindt de bezoeker een 

uitgebreid aanbod in de segmenten Fastservice, Dienstverlening, Grootkeuken en Inrichting 

& Inventaris. Binnen de segmenten is volop aandacht voor trends en ontwikkelingen in de 

vorm van workshops, demonstraties, wedstrijden en presentaties die de ondernemers op 

nieuwe ideeën brengen.  

Interesse voor deelname Horecava groot  

 
De inschrijvingen voor Horecava 2017 verlopen voorspoedig. “Ruim 70% van de beursvloer is 
al volgeboekt, wat staat voor 300 bedrijven, aldus Scholte. “We merken dat de waardering 
voor de Horecava voortkomt uit positieve reacties op vorige edities; 95% van de exposanten 
heeft de afgelopen beurs zijn belangrijkste deelnamereden behaald. Meer informatie over 
deelnemen is te vinden op horecava.nl.  

 



                                                                                                                           

 

Openingstijden : 

Maandag 9 januari 11:00 - 18:00 uur 

Dinsdag 10 januari  11:00 - 18:00 uur 

Woensdag 11 januari 11:00 - 18:00 uur 

Donderdag 12 januari 11:00 - 18:00 uur 

 

De Horecava vindt plaats in: 

RAI Amsterdam 
Europaplein 
1078 GZ Amsterdam 
Nederland 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           

Per auto naar de Horecava                                                                           

RAI Amsterdam ligt aan de ringweg A10 (afslag 9) en beschikt over ruime parkeerfaciliteiten 
onder en rondom het gebouw. Tijdens grote evenementen adviseren wij u zoveel mogelijk 
gebruik te maken van het openbaar vervoer.  

 Vanuit de richting Rotterdam / Den Haag 
U rijdt via de A4 richting Amsterdam, voorbij Schiphol Airport. Na ongeveer 10 km 
neemt u de afslag 9. Bij de stoplichten gaat u naar rechts en u volgt de borden die de 
route aangeven naar de parkeergarages. 

 Vanuit de richting Utrecht / Amersfoort 
U volgt de borden A10 Den Haag en u neemt de afslag 9. Bij de stoplichten 
aangekomen, gaat u naar rechts en u volgt de borden die de route aangeven naar de 
parkeergarages. 

U kunt als uitgangspunt met de routeplanner navigeren naar: Europaplein 22, 1078 GZ 
Amsterdam. De 'P-RAI' borden zijn echter leidend. 
Tijdens grote evenementen volgt u de P-RAI borden langs de snelweg naar één van de 
parkeerterreinen aan de rand van Amsterdam en brengt een gratis pendelbus u naar de RAI. 

Parkeren 

RAI Amsterdam beschikt over ruime parkeerfaciliteiten onder en rondom het gebouw. 
Tijdens grote evenementen worden ook de parkeerterreinen aan de rand van Amsterdam 
ingezet (volg de borden P-RAI). Bezoekers wordt geadviseerd gebruik te maken van het 
openbaar vervoer. NS Station RAI ligt op een loopafstand van ongeveer vijf minuten. 

 Tarieven 
RAI Amsterdam hanteert één parkeertarief per 24 uur, á € 17,50. 
Motoren parkeren gratis. 

 Geen uitrijkaart meer nodig voor de RAI parkeergarage 
Bij het inrijden van de RAI parkeergarage wordt het kenteken van uw auto gelezen 
door een camera. Betaal direct na aankomst bij de betaalautomaat het parkeergeld 
door uw kenteken in te voeren. Het is ook mogelijk om dit achteraf bij vertrek te 
doen. 
De RAI hanteert één parkeertarief per 24 uur en u ontvangt geen uitrijkaart. Bij de 
uitgang wordt het kenteken opnieuw gelezen waarna de slagboom automatisch 
opent. Mocht u een kwitantie willen van uw betaling, dan kunt u dit aangeven bij de 
betaalautomaat. Heeft u bij aankomst betaald voor het parkeren maar staat uw auto 
toch langer dan 24 uur in de garage, dan is het mogelijk om bij de uitgang/slagboom 
bij te betalen met PIN of creditcard. 

 Parkeerplaatsen voor invaliden 
Mensen die in het bezit zijn van een officiële invalidenkaart kunnen zich melden bij 
de loge van de P7-parkeergarage. Deze is te bereiken door de route P RAI 7 te volgen. 
Ook met invalidenkaart betaalt u tijdens beurzen € 17,50. 

 Maximale doorrijhoogte van parkeergarages 
1.90 meter, bestuurders van voertuigen hoger dan 1.90 meter kunnen zich melden 
bij een verkeersbeambte. 


