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AgroExpo Assen inhoudelijk anders
Vakbeurs in de TT Hall Assen op 16, 17 en 18 december 2014
AgroExpo Assen is nieuw op de agenda. De eerste editie van deze vakbeurs vindt plaats van
dinsdag 16 tot en met donderdag 18 december in de TT Hall Assen. Een bekende plaats voor de
boeren uit Noord Nederland, die daar al vaak de Landbouw Vakbeurs Assen bezochten. Toch is
AgroExpo Assen niet hetzelfde. Hoe dat zit, vroegen we aan de organisatie.
“Het grootste verschil zit ‘m in het wel of niet aanwezig zijn van de mechanisatiesector.” Legt
organisator Gerard Stamsnijder uit. “De Landbouw Vakbeurs Assen is in de loop der jaren uitgegroeid
tot een mechanisatiebeurs van formaat. Er is daar veel aandacht voor technische innovaties en
presentaties van nieuwe tractoren en werktuigen. Op de AgroExpo zult u geen trekkers en
werktuigen zien. Daar ligt het accent juist op alle andere producten en diensten die de akkerbouwers
en veehouders nodig hebben voor een goede bedrijfsvoering.”
Naast een goed gevulde beursvloer wordt de AgroExpo Assen actief ondersteund met een
interessant en uitgebreid randprogramma van lezingen en presentaties. Het wordt een beurs met
inhoud, zoals de organisatie Expo Management het zelf omschrijft. “Geen trekkers en werktuigen op
de beursvloer, biedt letterlijk ruimte voor de presentatie van andere innovatieve producten die
anders in de schaduw van het nieuwste model trekker zouden blijven staan.” Legt Stamsnijder uit. Als
voorbeeld noemt hij een productpresentatie van een machine die bio-diesel op bedrijfsniveau kan
produceren. Een primeur in Nederland die, naar verwachting, onder veel belangstelling van pers en
publiek tijdens AgroExpo gepresenteerd wordt. Verder is er veel aandacht voor onderwerpen die
gerelateerd zijn aan het toekomstgericht agrarisch ondernemen, zoals het beursthema ‘Bouwen aan
de toekomst’ al doet vermoeden. Dat bouwen aan de toekomst kan men volgens Stamsnijder
letterlijk nemen, met stands over agrarisch bouwen en stalinrichting. Maar het kan ook figuurlijk
worden opgepakt met begrippen als duurzaam produceren en een kijkje in de wereld van een biobased economy. “Om succesvol te blijven boeren is het een goede toekomstvisie voor elke agrarische
ondernemer belangrijk. Ons doel is om met alle informatie, producten en diensten die op AgroExpo
aanwezig zijn, de bezoeker te ondersteunen in zijn bouw aan de toekomst.” Denk vooruit; kom naar
Assen luidt daarom de slogan. Denk vooruit; noteer deze beurs in uw agenda, geven wij u als advies.
De weg er naartoe weet u immers vast al.

