AgroExpo Assen - Bouwen aan de toekomst
Agrarische vakbeurs in de TT Hall Assen op 16, 17 en 18 december 2014
AgroExpo Assen is een vakbeurs voor de complete agrarische sector in Noordoost-Nederland. Van
dinsdag 16 december tot en met donderdag 18 december is de beursvloer in de TT Hall Assen een
belangrijke ontmoetingsplek voor alle boeren en hun toeleveranciers.
Een vakbeurs zoals de AgroExpo Assen leent zich uitstekend om innovaties en noviteiten te presenteren
aan het publiek. Zo is er onder andere een machine te zien die biodiesel op bedrijfsniveau kan
produceren. Een primeur in Nederland die onder veel belangstelling, zo verwacht de organisatie, tijdens
de AgroExpo gepresenteerd gaat worden. Maar naast deze en vele andere nieuwe technieken, kan men er
ook kennis maken met veel bestaande bewezen producten en gevestigde diensten van bekende
bedrijven. Alles wat interessant is voor de akkerbouwer en (melk)veehouder komt aan bod. “Maar op de
AgroExpo zult u geen trekkers en werktuigen zien. Daar ligt het accent juist op alle andere producten en
diensten die de agrariërs nodig hebben voor een goede bedrijfsvoering,” vertelt organisator Gerard
Stamsnijder van Expo Management uit Almelo.
Interessant randprogramma
Naast een goed gevulde beursvloer wordt de AgroExpo Assen actief ondersteund met een uitgebreid
randprogramma. In samenwerking met onder andere de Provincie Drenthe en de Rijksuniversiteit
Groningen, worden er interessante seminars, lezingen en presentaties gehouden waarin rondom actuele
thema’s, vernieuwende inzichten gepresenteerd worden. “De ‘biobased economy’ is bijvoorbeeld zo’n
thema. Nu staat deze manier van produceren met groene grondstoffen nog in de kinderschoenen, maar
het biedt de landbouw in Nederland binnenkort unieke kansen,” aldus Stamsnijder. “Er wordt hard
gewerkt aan een interessant programma waarin voor elke doelgroep een specifiek onderwerp behandeld
wordt. Dus bepaalde seminars voor melkveehouders, bepaalde lezingen voor akkerbouwers, maar ook
presentaties die interessant zijn voor de toeleveranciers,” legt hij uit.
Bouwen aan de toekomst
AgroExpo Assen wordt een vakbeurs met inhoud, zoals de organisatie het zelf omschrijft. De vakbeurs
biedt alle agrarische ondernemers laagdrempelig een schat aan informatie waarmee zij nu en in de
toekomst, hun bedrijfsvoering kunnen optimaliseren. “Het ontwikkelen en toepassen van een steeds
efficiëntere productie, is iets waar de Nederlandse landbouw zich in onderscheidt en waarin voor veel
boeren nog grote kansen liggen.” Het beursthema ‘Bouwen aan de toekomst’ sluit daar bij aan. Dat
bouwen kunt u letterlijk nemen met stands over agrarisch bouwen en stalinrichting. Maar ook figuurlijk
met onderwerpen zoals bedrijfsovername en duurzaam produceren. Uiteindelijk draait het daarbij
volgens Stamsnijder, om het behalen van hogere saldo’s voor elk bedrijf; meer productie, meer
rendement en meer winst. “Om een wereldspeler te blijven in de wereldwijd groeiende vraag naar
voedsel, is het voor de Nederlandse landbouw van belang om mee te groeien. Juist Noord-Nederland
biedt daar alle mogelijkheden voor.” Het is dan ook niet zo gek dat de eerste editie van AgroExpo Assen
juist daar georganiseerd wordt.

