VA K B E U R S

Nieuwe landbouwbeurs AgroTechniek Holland vindt plaats in de open lucht

In één dag alles zien wat er
in de sector te koop is
De ambities van de organisatie van de eerste AgroTechniek
Holland-beurs in Biddinghuizen reiken ver. Het evenement, dat
plaatsvindt van 8 tot en met 11 september, moet uitgroeien tot
dé nationale landbouwvakbeurs. Beursmanager Willem Bierema:
‘Op één grote beurs krijgt de agrarische ondernemer een beter
overzicht van de laatste ontwikkelingen in de agrotechniek.’
tekst Jorieke van Cappellen

D

it jaar prijkt de AgroTechniek Holland-beurs in Biddinghuizen voor
het eerst op de agrarische evenementenkalender. Met de slogan ‘Alles wat
boeren boeit’ hoopt de organisatie veel
belangstellenden naar het grote beursterrein van Walibi World in Biddinghuizen te lokken. Op het immense terrein
met een oppervlakte van achttien hectare kan de bezoeker zijn hart ophalen aan
de nieuwste trekkers en werktuigen en
de laatste ontwikkelingen op het gebied
van melk- en staltechniek.
Beursmanager Willem Bierema legt uit
hoe de beurs tot stand kwam: ‘Na het ter

De nieuwe landbouwbeurs vindt plaats in
de buitenlucht

Op AgroTechniek Holland vindt de officiële introductie plaats van de Herd Navigator, ontwikkeld door DeLaval voor zowel traditionele melkstallen als melkrobots. ‘De Herd Navigator bemonstert
elke koe individueel, analyseert de melk
in een mini-lab op hormonen en enzyHet uitklapbare Herd Navigator-mini-lab

men en geeft direct na het melken
aan welke koe ziek of tochtig is’, vertelt Gijs Baas, verkoopleider van DeLaval. ‘De gegevens zijn direct na het
melken beschikbaar en ondersteunen
de veehouder in zijn management.’
Vanwege de hoge aanschafprijs ‘verkoopt’ DeLaval de Herd Navigator op
basis van een all-in leaseconstructie.
Melkveehouders betalen 110 tot 150
euro per koe per jaar. Volgens Baas
ligt het jaarlijkse potentiële rendement per koe op 200 tot 300 euro. Na
vijf jaar is de Herd Navigator in eigendom van de veehouder. De Herd
Navigator dingt mee naar de Bronzen
Sikkel, de prijs voor de meest opvallende innovatie van de beurs.

Datum en locatie: woensdag 8
tot en met zaterdag 11 september
2010 op het evenemententerrein
Walibi World in Biddinghuizen
(Fl.).
Beursterrein geopend: dagelijks
van 10.00 tot 18.00 uur, op vrijdag 10 september van 10.00 tot
20.00 uur.
Entreeprijzen: 18 euro per persoon bij de kassa, 14 euro per persoon voor online ticket. Kinderen
tot en met 12 jaar gratis. Parkeren gratis.
www.agrotechniekholland.nl

paalde producten of diensten met elkaar
te vergelijken. In feite is het één grote
“one-stop-shop”.’

Zelf trekker rijden
Het vierdaagse evenement vindt in de
open lucht plaats. De organisatie bespaart daarmee op kosten van het huren
van dure hallen. ‘Het outdoorkarakter
past bij de agrarische sector en het grote
terrein biedt veel ruimte voor demonstraties. Bezoekers mogen zelf ook eens
een trekker starten en rondrijden.’ Bij
een buitenevenement speelt echter een
onzekere factor mee: het Nederlandse
weer. Bierema blijft vooralsnog optimistisch over de weersverwachtingen. ‘In de
nazomer kan het vaak nog heel goed
weer zijn. We gaan ervan uit dat

de weergoden ons gunstig gezind zijn.’
De melktechniek en de stalinrichting
krijgen overigens wel onderdak in de
vorm van een ter plaatse opgebouwde
hal met een oppervlakte van 10.000 vierkante meter.
Bierema durft nog geen harde cijfers uit
te spreken over de verwachte bezoekersaantallen. Hij laat het voorlopig bij ‘enkele tienduizenden’. ‘We kunnen niet in
een glazen bol kijken, het is tenslotte de
eerste keer dat zo’n evenement plaatsvindt’, zegt hij. ‘Gekeken naar de bereidheid van exposanten om op deze beurs te
staan, hebben we echter goede verwachtingen. Met AgroTechniek Holland willen we terugkeren naar één nationale
landbouwbeurs. Ja, noem het gerust de
nieuwe Landbouw-Rai.’ l

Energiekosten omlaag met 35 procent

Voer morsen verleden tijd

Melkmachinefabrikant GEA Westfalia
Surge promoot in Biddinghuizen zijn
nieuwe lijn van energiezuinige melkkoeltanks: TCool. De serie kenmerkt
zich door een nieuw tankdesign en, vol-

De DosPrint van Hanskamp AgroTech bv
is één van de acht genomineerden voor
de Bronzen Sikkel, die in Biddinghuizen
wordt uitgereikt aan de meest opvallende innovatie. De DosPrint lijkt een een-

Melktanklijn TCool is zuinig met energie
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ziele gaan van de Amsterdamse Landbouw-Rai bleven er verschillende kleine
regionale beurzen over. Vaak zijn op die
beurzen lang niet alle agrotechnische
bedrijven vertegenwoordigd en komen
de bezoekers meestal alleen uit de eigen
regio.’ Volgens Bierema groeide de behoefte aan één nationale beurs, centraal
gelegen in het land. ‘Agrarische ondernemers krijgen dan een veel beter overzicht van de nieuwste ontwikkelingen in
de agrotechniek. Ook voor exposanten is
het veel interessanter om zich te profileren op één grote beurs.’
De Federatie Agrotechniek, de Neder-

landse belangenbehartiger van fabrikanten, importeurs en dealers in de agrotechnische sector, nam zelf het initiatief
voor de organisatie van één nationale
beurs. ‘De leden van de federatie ondersteunden het idee van één beurs massaal’, vertelt Bierema. ‘In Biddinghuizen
is er dan ook geen enkele marktleider
die ontbreekt. Uniek is dat ook alle bedrijven en fabrikanten op het gebied
van melktechniek zijn vertegenwoordigd. Bezoekers krijgen hiermee de kans
om in één dag alle fabrikanten van be-

AgroTechniek Holland
2010

Tochtigheid signaleren via melk
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gens de fabrikant, extreme energiezuinigheid. ‘Het koelen van melk is een proces dat veel energie kost’, vertelt Walter
van Dijck, productmanager bij GEA
Westfalia Surge. ‘In de TCool-melktanks
is dit koelproces verder geoptimaliseerd.
De energiekosten voor het koelen van de
melk vallen daardoor 35 procent lager
uit en daarmee bespaart de veehouder
aanzienlijk op de kostprijs per liter
melk.’
Naast de aanpassingen in de koeltechniek optimaliseerde Westfalia het productieproces van de koeltanks. Daarmee
is de energiezuinige TCool-melktank volgens Van Dijck zeker niet duurder in
aanschaf dan een regulier koelende
tank.

DosPrint (in witte kastjes) in het voerstation

voudige, doch effectieve oplossing voor
koeien die al te ruw omspringen met het
krachtvoerstation.
Klaas Willem Breunissen, medewerker
van Hanskamp AgroTech bv, licht toe:
‘Elke veehouder heeft wel koeien die weten dat er een paar extra brokken uit het
krachtvoerstation vallen als ze er flink
tegenaan stoten. De DosPrint zorgt ervoor dat de voervijzel na het doseren een
slag terugdraait. Zo kan het systeem
geen voer meer morsen.’ Volgens Breunissen scheelt het een hoop onrust en
verlengt het de levensduur van het
krachtvoerstation. De DosPrint is te installeren op de meeste typen krachtvoerstations. Kosten van de applicatie inclusief doseerder bedragen 423 euro.
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