AGRIFLANDERS 2019 – 11DE EDITIE
ALGEMENE INTRODUCTIE
1STE PERSCONTACT: 24 AUGUSTUS 2018
door Georges Van Keerberghen, voorzitter
Met de 11de editie van Agriflanders staan wij aan de vooravond van een nieuw decennium. Zoals
steeds zal de beurs plaatsvinden in Flanders Expo in Gent, ditmaal van 10 tot en met 13 januari 2019.
Met dit eerste perscontact willen we jullie en het brede publiek deze 11de editie voorstellen en hier
en daar al een tipje van de sluier oplichten.
Met grote fierheid mag ik opnieuw aankondigen dat de beurs reeds geruime tijd zo goed als
volgeboekt is, dit 5 maanden vóór de start van het gebeuren. Ik wil hierbij dan ook de gelegenheid te
baat nemen om de ingeschreven firma’s te bedanken voor het vertrouwen dat ze ons schenken.

BEHOUDEN EN VERNIEUWEN
Van nature willen wij behouden wat goed is, maar ook vernieuwen waar we kunnen. Dit willen we
niet doen op een spectaculaire manier, maar wel op basis van duurzame tendensen.
Qua doelpubliek blijven wij in eerste instantie mikken op de professionele land- en tuinbouwer.
Agriflanders wordt meer en meer een beurs voor professionelen.
Qua sectoraanwezigheid stellen wij vast dat onze beurs verder blijft evolueren naar een evenement
waarin de veehouderij in al haar facetten en de mechanisatie op erfniveau de bovenhand nemen.
Het feit dat de veehouderij bijna 60% vertegenwoordigt van de totale eindproductiewaarde in
Vlaanderen, rechtvaardigt duidelijk deze focus.
Wat betreft het veeteeltgebeuren, blijven we investeren in prijskampen en tentoonstellingen van
dieren. In samenspraak met de stamboeken (CRV, BDAV, PPV, KMBT, VPF, KHV, BMP, Studbook
Shetlandpony) zorgen we ervoor dat de maximale sanitaire maatregelen genomen worden om het
gebeuren in de meest veilige omstandigheden te laten doorgaan.
Verder wil ik hierbij ook de hernieuwing van 2 belangrijke samenwerkingsovereenkomsten aankondigen.
Het zal u niet verwonderen dat wij verder in zee gaan met dezelfde hoofdsponsor, namelijk KBC, en
dit onder de vorm van een nieuwe overeenkomst van 3 edities. Als grootste sectorspecialist wil KBC
Bank & Verzekering hiermee haar erkenning van het belang van de Vlaamse land- en tuinbouwsector
en haar verbondenheid ermee, tonen.
Daarnaast hebben wij ook een overeenkomst voor 5 edities gesloten met Artexis, de uitbater van
Flanders Expo. Agriflanders zal dus ook van 2021 tot en met 2029 te gast zijn in Gent.
Door deze langdurige overeenkomsten aan te gaan, willen wij onze goede samenwerking en ons
wederzijds vertrouwen duurzaam verankeren, maar willen we tevens tonen dat wij samen naar de
verre toekomst kijken.
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THEMA
Agriflanders kiest niet voor een specifiek thema
per beurs, maar richt zich op groot en klein, op
professioneel en amateur, op iedereen die een
voorliefde heeft voor dieren, teelten en materiaal.
Met het campagnebeeld en de slogan, ‘De
landbouw op zijn best’, willen we met een zekere
fierheid onze landbouw en haar ‘beste’ producten
tonen aan mogelijke toeleveraars, producenten,
afnemers, burgers en consumenten.

BLIJVENDE AANDACHT VOOR MOBILITEIT
Door het grote aantal bezoekers die - in
tegenstelling tot op vele andere beurzen - de hele
dag blijven, weten wij dat de verkeerstromen en
parkingplaatsen een heel belangrijk item zijn.
Wij hebben al de komst van Ikea, de vele wegenwerken en de bouw van The Loop overleefd, niet
steeds zonder kopzorgen, maar dat hoort er bij.
Samen met Flanders Expo werken we ook voor
deze editie aan een gecoördineerd parkeer- en
mobiliteits-plan.

(ECONOMISCHE) CONTEXT
Graag wil ik deze beurs in het teken van het klimaat stellen.
Vooreerst zal de historisch droge zomer samen met die van 1976 in ons geheugen geprint staan.
Voor land- en tuinbouwers is dit een aanzet om na te denken en eventueel maatregelen te nemen
over bijvoorbeeld waterbuffering en -opvang.
Daarnaast zal de land- en tuinbouw meer en meer gevat worden door de klimaatdiscussie, waar
landbouw een deel van het probleem is, maar evengoed een deel van de oplossing. Ik ben ervan
overtuigd dat er heel wat firma’s op Agriflanders oplossingen aanbieden op het vlak van
emissiebeperkingen (zowel op het vlak van de veevoeding als op het vlak van luchttechnieken),
energie-efficiëntie, energieproductie,…
De land- en tuinbouw staat voor vele en grote uitdagingen. Dit neemt niet weg dat we positief
blijven, dat elke landbouwer de tendensen en evoluties moet opvolgen, en daartoe de nodige en
noodzakelijke investeringen moet overwegen.
Daarom zijn we ervan overtuigd dat we naar een goede beurs gaan. Wij zijn er in elk geval klaar voor.
Ook de firma’s zijn er sterk van overtuigd dat hun aanwezigheid op Agriflanders een grote opportuniteit betekent. Nu is het aan ons samen om dit te vertalen in een groot aantal bezoekers en een
geslaagde beurs.
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