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AgroExpo Assen; bron van informatie voor akkerbouwer en melkveehouders
Assen - Het aftellen is begonnen; op dinsdag 17 opent de TT Hall Assen zijn deuren voor de eerste
editie van AgroExpo Assen. Het belooft een uniek en veelzijdig evenement te worden met
deelnemers die hun (toekomstige) klanten graag uitgebreid informeren. Zo zijn er diverse seminars
waar veel kennis wordt gedeeld en waar bezoekers gericht vragen kunnen stellen. Ook zijn er twee
persconferenties ter introductie van de Bio Product Processor en alternatieve financiering van One
Finance Agro.
De Bio Product Processor kan direct op de boerderij biodiesel produceren uit koolzaad. De compacte
biodieselfabriek ter grootte van een zeecontainer, kan naar verwachting 100.000 liter biodiesel per
jaar produceren. Een gunstige kostprijs zorgt voor enorme besparing op brandstof voor
landbouwvoertuigen. Daarnaast levert de BPP ook warmte en stroom. TCEGoFour is de fabrikant van
de installatie en ondersteunt de gebruiker zowel praktisch als financieel.
Financiering geeft ruimte om te ondernemen. Een optimaal gefinancierde onderneming is daarom
van groot belang. Tijdens AgroExpo Assen lanceert One Finance Agro een compleet nieuwe
dienstverlening met betrekking tot alternatieve financiering, die zij samen met boerenbusiness.nl
hebben ontwikkelt.
De genoemde items passen uitstekend bij het beursthema ‘Bouwen aan de toekomst’. Dat geldt ook
voor de seminars over bijvoorbeeld het nieuwe GLB Beleid, bodemkwaliteit, Biobased Economy en
‘Hoe goed kent u uw koeien?’. De seminars worden verspreid over de beursdagen georganiseerd en
zijn voor alle bezoekers vrij toegankelijk.
Met dit interessante randprogramma, onderscheidt AgroExpo zich van andere vakbeurzen. Zeker ook
omdat er geen trekkers en werktuigen te zien zijn. ‘Veel beurzen zijn voor de bezoekers een gezellige
dag uit; trekkers kijken, bijkletsen en weer naar huis. AgroExpo Assen speelt vooral in op de
informatiebehoefte van de ondernemende agrariërs.’ Aldus Geraldine Dijk namens de organisatie.
Zo is deze beurs ontstaan als antwoord op de vraag vanuit de markt. ‘Op AgroExpo Assen ziet men
producten, technieken en diensten die direct toepasbaar zijn. Nieuwe dingen die de testfase voorbij
zijn.’ Bezoekers zullen volgens Geraldine nog verbaasd staan over welke mogelijkheden er ook voor
hun bedrijf zijn. ‘De aanwezige producten en diensten verkopen zichzelf, als de bezoekers
geïnformeerd worden over de voordelen die het hen oplevert. Dit wordt een beurs waar zeker over
nagepraat wordt!’

