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Den Haag, 10 december 2014 

Met plezier kijken wij terug op bijna twee jaar Gaaf Groen. Begin 2013 ontstond het idee om diverse 

duurzame thema´s in een evenement te bundelen. Wij wilden consumenten inspireren in plaats van 

evangeliseren. Dit concept werd direct een succes en kreeg de naam Gaaf Groen.  

De eerste editie vond plaats in het Sportpaleis Alkmaar. Daarna volgden een wintermarkt op 

vakantiepark de Roompot in Egmond aan Zee, een lentebeurs op renbaan Duindigt, twee 

zomermarkten op de boulevard van Egmond aan Zee, een nazomerbeurs in de Hortus Alkmaar en 

een wintermarkt in Alkmaar.  

Voor 2015 staan drie evenementen op de agenda. Op 3 mei in de Hortus Alkmaar, het weekend van 

20 & 21 juni in De Uithof Den Haag en op 30 augustus weer een beurs in de Hortus Alkmaar.  

De Gaaf Groen Beurs in Den Haag is een landelijk evenement, waar plek is voor meer dan 300 

standhouders, projecten en initiatieven. Wij zullen ons gehele netwerk uitnodigen om de beurs te 

bezoeken. Dat zijn een aantal ecologische tuindersverenigingen, de leden van eetbare wilde planten 

groepen, de Anastasia-groepen, diverse groene buurtprojecten en de ecodorpen van Nederland. 

Voor deze groepen plannen wij speciale ontmoetingsplekken in.  

Verder nodigen wij stadstuinders en groene buurtprojecten uit. Dankzij onze mediapartners kunnen 

wij het evenement landelijk onder de aandacht brengen. Wij verwachten dan ook enorm veel 

bezoekers.  

Daarnaast organiseren wij op een aantal locaties de nieuwe biologische braderieën. Hiermee willen 

wij de naam ´braderie´ weer in oude eer herstellen met biologische, ecologische en authentieke 

producten en diensten. Op dit moment zijn volgende locaties bekend: Camping Bakkum, Kijkduin in 

Den Haag en de boulevard in Egmond aan Zee, zie www.biologischebraderie.nl 

Wij werken graag met u samen om de evenementen vorm te geven. U mag ons altijd mailen of bellen 

voor verdere vragen, wensen of ideeën.  

Gaafgroene groetjes, 

Bea Möllers & Lisa Nieuwenhuis 
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