
Persconferentie 
Brussel, BRYC, 18.10.2017 



• Op 09.10 hadden we  
– 317 exposanten, goed voor 55.176 m² 

– 24 Contact exposanten, goed voor 415 m² 

– 4 thema-eilanden, goed voor 886 m² 

– Veeprijskampen & tentoonstelling : goed voor 4.545 m² 

 

• Dus in totaal 61.022m² (vgl 2015 : 62.195 – 2013 : 60.802) 

 

• Verdeeld per  sector : 
– Akkerbouw :  41.142 m² 

– Veeteelt :  11.369 m² 

– Tuin :     7.001 m² 

– Diensten :    1.510 m² 

 

 

 

Stand van zaken 



Nieuwe visuals 



• Start advertentiecampagne  

• Persconferentie vakpers 
– België : 18 oktober  

– Nederland : 19 oktober 

• Algemene pers : Roadshow :  
– Enquête : wat weet de consument  

 van landbouw ? 

– De consument steunt de landbouw(er) 

– Resultaten + quiz in container 

– container doet 8 Carrefour’s aan in  

 alle provincies van België  

• Website : wordt stelselmatig verder ingevuld 

Communicatie 



• Facebook + twitter + Instagram 

• Newsletters : 
– Voor bezoekers volgen er nog 3 

– Gebruik maken van de e-mail adressen  

• Agribe-X-Tractor :  
– Inschrijvingen voor trekkers afgesloten deelnemers 

– Iets minder dan 50 deelnemende trekkers 

– Fase van stemmen (tot 15 november) 

– Behoorlijk wat reacties op Facebook 

 

Communicatie 



• Participatie van de leden 

• Budget ter beschikking 

• Per sectoriële groep 

• Voortwerken op 2015 maar met andere invulling 
– Smart Farming 

– Feed the Future  

– Workshop Live 

– Garden Passion 

Thema-eilanden 



• Big Data : hét modewoord in de landbouwmechanisatie momenteel.  
• GPS meer en meer gebruikt voor de plaats-specifieke registratie van 

verschillende parameters. 
• Gevolg : enorme datastroom aan informatie over o.a.  

– onze percelen,  
– de gebruikte machines en  
– de teelt 

 
• Hoe wordt deze data eigenlijk verzameld ?  
• Hoe kan je ze bekijken en verwerken ?  
• En vooral: wat kan je er mee doen? 

  
• => antwoorden  op het thema-eiland Smart Farming . Ook de 

compatibiliteit tussen de verschillende merken wordt aangetoond.  
 
• het thema-eiland Smart Farming kan u vinden in hall 5. 

 

Smart Farming 



• focus deze editie op het “toekomstgericht en duurzaam 
bouwen”  

• toont de bezoeker dat arbeidsveiligheid en technische 
ontwikkelingen hand in hand kunnen gaan. 

• Het thema-eiland Feed the Future staat in P3 

• 3 grote thema’s komen aan bod: 
– Betonrot:  aantasting van beton van de roosters. De gevolgen hiervan 

kunnen ernstig zijn: brekende roosters of falende constructies.  

     Bedoeling is de mensen hiervoor te sensibiliseren 

  

Feed the Future 



• Mestgassen: elk jaar opnieuw ernstige en dodelijke ongevallen. 
 Het voorkomen van de vorming van deze gassen is dan ook de beste 
 maatregel ter preventie van ongevallen  
 => mestmixsysteem met luchtbellen  
 => meettoestellen en beschermkledij. 

 
• Zwerfstromen: onbekend maar zeker niet onbelangrijk.  

– leiden tot geagiteerde koeien die zich moeilijk laten melken met economische 
verliezen tot gevolg.  

– Kan leiden tot persoonlijk letsel 
– Mogelijke aanleiding van branden 
– ontstaan door de toenemende aanwezigheid van elektronica en bewegende 

onderdelen in de huidige stallen en het gebruik van plastieken en rubberen 
dempingsmaterialen in combinatie met het ontbreken van een doeltreffende 
aarding.  

 testmodule op de stand :  
 de bezoeker ervaart de impact van deze stromen op de koeien 
 doeltreffende maatregelen tegen zwerfstromen 

 
 

Feed the Future 



• Problematiek van goede, geschoolde technici vinden in 
de landbouwmechanisatie. 

• Fedagrim ontwikkelde reeds vele acties om jongeren in 
die richting te stimuleren.  

• Het thema-eiland Workshop Live is één van de meest 
aansprekende acties. 

  

– Op een opp. van 420m²         wordt 
een heus atelier gebouwd  

 

Workshop Live  



– twee scholen zullen gedurende de hele beurs machines herstellen of 
in elkaar knutselen. 

• Thomas More (Geel) die een bachelor opleiding landbouwmechanisatie 
aanbiedt en  

• Institut Provincial de La Reid (La Reid) dat technisch middelbaar onderwijs 
verzorgt. 

– de leerlingen worden bijgestaan door technische specialisten van de 
verschillende machinemerken. 

 
– Van trekker en hakselaar, over balenpers, ploeg en verreiker, tot 

zitmaaier en boomzaag … allerlei materiaal wordt open gelegd en 
hersteld. 

  
– Het geheel wordt gefilmd, op scherm getoond en van commentaar 

voorzien door een animator. 
 

• U kan het thema-eiland Workshop Live vinden in hall 7 
 

Workshop Live  



• iedere dag een andere doelgroep en andere problematiek.  

Garden Passion 

06.12.2017 

Datum Doelgroep Deelnemende firma’s 

of organisaties 

Onderwerp 

05.12.2017 Dag van de Dealers Fedagrim Welke diensten kan u krijgen bij  

Fedagrim 

06.12.2017 Dag van de  Openbare Ruimte  VVOG & Collège des 

Produceturs 

Kwaliteitskeuring bij levering van 

planten in openbaar groen 

07.12.2017 Dag van de Recyclage Recupel, Bebat & Recytyre Actieplan “Recycleren”  voor de 

tuinsector  

08.12.2017 Made-in Belgium Dag Advanta, 

  

Viano,  

Ecotrim,  

Pollet / De Pypere 

Bloemenweide’s in openbare 

ruimten, Aankondiging opstart 

Technisch centrum 

Presentatie nieuwe natuurlijke 

onkruidverdelger 

  

09.12.2017 Dag van de Tuinaannemer Belgische Federatie 

Groenvoorzieners 

Fytolicentie 

10.12.2017 Garden Fashion Dag Garden and Dreams Mooie werkkledij voor de tuin 

en accessoires 



• nieuwigheid dit jaar : een deel van het thema-eiland wordt 
uitgewerkt als tuin.  
– Daartoe wedstrijd voor tuinbouwscholen  

– 3 scholen ingeschreven :  

• KTA Horteco – Vilvoorde 

• PITO – Stabroek 

• Tuinbouwschool Melle - Melle 

– beoordeeld door een aantal tuinontwerpers en leden van de  
sectoriële groep 3 “Tuin en Groene Zones” van Fedagrim.  

– De school die het winnende ontwerp indiende mag zijn plan komen 
uitwerken op de beurs en krijgt gedurende 1 jaar een aantal machines 
in bruikleen 

• Het thema-eiland Garden Passion kan u vinden in hall 8. 

 

 

Garden Passion 



• P1 en P 3 niet open op 5 december 

 

• Nieuwe middengang : 
Betere spreiding bezoekers 

 

• Nieuwe ticketing 

Wijzigingen t.o.v. 2015 



• Belangrijk voor publiek : 
– Kortingkaarten NIET meer geldig aan de kassa 

– Geen VVK meer in Crelan-kantoren 

• (Belangrijk voor exposanten : 
– Uitnodigingskaarten afgerekend op gebruik) 

• Gebruik on-line module! 

• Prijzen :  

 
 

Ticketing  

On-line Kassa 

Dag ticket 12,00 15,00 

Prof. Dag ticket 30,00 35,00 

Meerdagen ticket 40,00 - 



• te volgen in woord & beeld via Facebook, Twitter en 
Instagram. 

•  Vanaf ½ september wordt de social media campagne 
uitgerold met focus op werving van & interactiviteit met 
bezoekers. 

Brussels Livestock Show algemeen 



• Rundvee door CRV en AWE  

• Holstein, BBB/BWB, Limousin, Blonde d’Aquitaine, Charollais, 
Montbeliarde, Normande, BBB/BWB mixte, West-Vlaams 
Rood, Witrood ras en het Kempisch roodbont. 

• Paarden : Belgisch Trekpaard, Miniatuurpaard 

• Varkens : VPF en AWE 

• Schapen : KHV en AWE 

• Neerhofdieren 

 

BLS : tentoonstelling 



• 1 grote ring 

• Programma : 
– Woensdag : B.K. Blanc Bleu Belge/Belgisch Witblauw 

– Donderdag : B.K. Varkens + B.K. Blonde d’Aquitaine (o.v.) 

– Vrijdag : B.K. Melkvee 

– Zaterdag : B.K. Schapen + Nationale hengstenkeuring Miniatuurpaard 
+ Belgisch Trekpaard (BK aangespannen en bereden) 

– Zondag : B.K. Belgische Trekpaard 

• Naast de grote ring : Producten van bij Ons 
– 6 producenten bieden hun eigen producten aan 

– Brussels Livestock  Bar ism brouwerij Palm 

 

BLS : prijskampen 



• Inschrijvingen 
 -          Farm Website : 20 inschrijvingen 
       => Inschrijven tot en met 19/10/2017 

 -          Farm Facebook page : 26 inschrijvingen 
      => Inschrijven tot en met 30/11/2017 

 -          Farm Social Media Personality : 8 nominaties 
      => Nomineren tot en met 19/10/2017 

 
• Jury 
 -          Farm Website : top 3 per regio 
 -          Social Media Personality per regio 
 -          Facebook page : pop-poll via de website 
 -          Elke inzending wordt beoordeeld op # criteria + feedback aan 
   deelnemer 
 

 

 

BLS : Farm Web Awards 



• Hou de perswebsite in de gaten ! 

• Dinsdag  05 / 12:  
– dealermeeting Case 

– Dealermeeting NH 

– Officiële Opening (10u15) 

• Met uitreiking Gouden Aren en Hoeven 

– Vergadering directie DGARN 

– Persconferentie marktstatistieken Fedagrim (14u00) 

– Agrafiek uitreiking (18u00) 

 

Studiesessies en nevenactiviteiten 



Organisatie: Rekad Uitgeverij 

• 16e editie - 3 hoofdcategorieën: 

 - Melkveehouders 

 - Varkenshouders 

 - Loonwerkers 

• Dinsdag 5 december, 18u - Auditorium 500 

 - Presentatie : Dieter Van de Pitte en Mieke Verniest 

  

Agrafiek Awards 2017 



• Woensdag 06 / 12 : vergadering Synagra 

• Donderdag  07/ 12 :  
– Uitreiking Bio-veiligheidsaward - DGZ (11u) 

– Exposantendrink (18u00) 

• Vrijdag 08 / 12 :  
– Gebruik van big data  op het landbouwbedrijf  (Vlaamse overheid) 

– Bodemzorg door land-en tuinbouwers  (Prov. Vlaams Brabant)  

– Granit Parts  

• Zondag 10 / 12 : slotpersconferentie  (11u) 

Studiesessies 



• in totaal 74 dossiers ingediend:  
– 46 voor de rubriek “plantaardige sector”,  
– 16 voor de rubriek “dierlijke sector” en  
– 12 voor de rubriek “tuin”. 

 
• Juryleden 
 Plantaardige  :  
  Patrick de Changy, Gaëtan Dubois, Olivier Miserque, Otto Oestges,   
  Wouter Saeys, Luc Vande Ginste, Stijn Windey   
  +  leerlingen en docenten Landbouwmechanisatie Thomas  More 
  

 Dierlijke : 
  Sam De Campeneere,  Jozef De Cock, Isabelle Dufrasne,  Josi Flaba,    
  Philippe Nihoul, Bart Sonck, Suzy Van Gansbeke 

 

 Tuin  & groene zones:  
 Johan De Leener, José Larsy, Luc Vande Ginste, Peter Vandyck 

 

Selectie van Nieuwigheden 



Productnaam Merk Omschrijving Indiener  
 

 

 

 

Swing Stop Pro 

 

 

 

 

Amazone 

 

Combinatie van actieve 

onderdrukking van het zwiepen 

van de sproeiboom en een hoog 

dynamische afgifteregeling aan 

elke sproeidop om alle foutmarges 

door horizontale bewegingen van 

de sproeiboom over de hele 

werkbreedte te compenseren. 

 

 

Hilaire Van Der 

Haeghe  

  

Stand nr.  11302 

 

 

Proactief en 

automatisch 

maaidorser 

programmering-

systeem 

 

 

 

 

New Holland 

 

Dit proactief systeem voor CR 

maaidorsers combineert sensoren 

op het reiningingsoppervlak, veld- 

en opbrengstvoorspellingen en op 

afstand bediende rotorschoepen, 

om zo corrigerende aanpassingen 

te maken voordat overbelasting of 

verliezen zich voordoen 

 

New Holland 

(CNHI) 

  

Stand nr.  6200 

  

  

  

Selectie van Nieuwigheden – Gouden aren 



Productnaam Merk Omschrijving Indiener  

 

 

iMow TeaM 

 

 

Viking 

 

Intelligente software die een team 

van maximaal 10 robotmaaiers 

verbindt met het iMow TeaM, zodat 

meerdere machines gelijktijdig en 

volledig autonoom grote 

oppervlakken kunnen onderhouden 

 

 

Andreas Stihl NV 

  

Standnr. :  8100 

Selectie van Nieuwigheden – Gouden buxus 



Productnaam Merk Omschrijving Indiener  

 

 

Cold Dairy 

Concrete (CDC) 

  

 

 

Altez 

Het inbouwen van kunststof lamellen in 

vloeren voor melkveestallen met als doel het 

koelen van het oppervlak met grondwater 

mho op NH4- emissie reductie op 

mestgangen, reductie van hittestress op 

ligbedden en verbetering van de voerkwaliteit 

op hete betonoppervlakken aan de 

voerkribbe. 

 

Altez NV 

  

Standnr. : 3213 

 

Easy Silage 

afdeksysteem 

 

Easy Silage 

 

Afdeksysteem voor grote sleufsilo’s op rail of 

op portaal dat toelaat de kuil af te dichten 

door 1 persoon 

 

Easy Silage 

  

Standnr. :3301 

  

 

 

 

EasyStride  

 

 

 

DeLaval 

 

Klauwdesinfectiemiddel met biocide 

goedkeuring gebaseerd op organische zuren, 

volledig vrij van zware metalen, formaline of 

quaternaire ammonium verbindingen 

(Quat’s). Verkleuring van product geeft aan 

wanneer het voetbad ververst dient te 

worden 

 

DeLaval NV 

  

Standnr. :3307 

 

 

THI Controller 

 

 

Topcool 

 

Automatische sturing van de stalventilatie op 

basis van de THI-index, rekening houdend 

met luchtvochtigheid en temperatuur, om 

productiedaling of verminderde vruchtbaar-

heid bij hoge temperatuur  tegen te gaan 

 

Agrotel Benelux 

  

Standnr. :3116 

Selectie van Nieuwigheden – Zilveren hoeven 



Productnaam Merk Omschrijving Indiener  
 

 

Smart Ploughing 

 

 

Kuhn 

 

Optimalisatie van het 

ploegwerk ter hoogte van de 

kopakkers door het via GPS 

aangestuurd automatisch 

heffen van de ploeglichamen. 

 

Packo Agri 

  

Standnr. : 4202 

 

 

 

Stalkbuster 

 

 

 

Kemper 

 

De Stalkbuster integreert een 

hakselsysteem onder de 

maïsbek waardoor de stoppel 

die overblijft nadat de 

maisstengel is afgesneden, tot 

de grond toe versnipperd 

wordt en de 

overwinteringsplaats voor de 

maisstengelboorder vernietigd. 

 

Kemper Maschienenfabrik 

(a John Deere companny) 

  

Stand nr. 7200 

 

e-100 Vario 

 

Fendt 

 

De eerste praktijkgeschikte, 

batterij-elektrische tractor 

 

Hilaire Van Der Haeghe 

  

Standnr. : 11304 

Selectie van Nieuwigheden – Zilveren aar 



Productnaam Merk Omschrijving Indiener  

 

 

Rider Collect 

 

 

Husqvarna 

 

Opvangsysteem voor zitmaaiers 

dat gebruik maakt van de vijzel 

techniek ACTech om het gras te 

transporteren van het maaidek 

naar de vangbak. 

 

Husqvarna Belgium 

  

Standnr. : 8206 

Selectie van Nieuwigheden – Zilveren buxus 



• Officiële opening : 
– Dinsdag 05 december 2017 om 10u15 

– Inkomhall vooraan paleis 5 

• Slotpersconferentie 
– Zondag 10 december – 11 uur  

• Accrediteren 
– Via de website: deel voorbehouden aan pers  

• Perswebsite: pers.agribex.be 

• Persbureau: van oudsher in Hall 5 
– Werkruimte 

– Ontmoetingsplek + kleine lunch + tickets voor warme maaltijden  

Persmomenten - Persrelaties  



   

Met dank aan onze partners   




