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Behalve machines en toeleveranciers ook allerhande koeienrassen te zien
op jaarlĳkse landbouwbeurs ‘Foire de Libramont’

Landbouwbeurs Libramont
mikt op 200.000 bezoekers

Een beursterrein van wel 30 hectare groot en een lĳst van 1800

programma is verder doorspekt met diverse fokveeshows,

groep Altez en maakt er een gewoonte
van om ook elk jaar zelf op de beurs aanwezig te zĳn. ‘We richten ons daarbĳ
niet alleen op de volledige Belgische
markt, maar ook op buurlanden als Nederland, Luxemburg en aangrenzende
delen van Duitsland en Frankrĳk.’

waaronder ook shows van allerhande koeienrassen.

Buitenbeurs op 30 hectare

exposanten. Op de ‘Foire de Libramont’ is elk jaar opnieuw een
mix aan producten uit de hele agrarische wereld te zien. Het

tekst Annelies Debergh

W

itte pagodetenten in serie opgesteld met tientallen trekkers en
shovels tussenin. Het zĳn maar enkele
van de typische ingrediënten van de landbouwbeurs in Libramont of de ‘Foire de
Libramont’. Met zĳn opvallende omvang
van ruim dertig hectare beursterrein
valt op de jaarlĳkse landbouwbeurs in
het hartje van de provincie Luxemburg
veel te zien en dat alles in een zomerse,
noem het bĳna maar vakantiesfeer.
Traditiegetrouw valt de landbouwbeurs
middenin de zomer, dit jaar op 25, 26, 27
en 28 juli, en wordt het geheel – naar
tweejaarlĳkse gewoonte – afgesloten
met de ‘Dag van het gras’ op 29 juli. De
diverse tentoongestelde machines worden die dag aan het werk gezet met een
grote demonstratie van allerlei hooi-
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bouwmateriaal voor nieuwsgierige toeschouwers. Vorig jaar klokte het aantal
bezoekers in Libramont op een totaal
van ruim 200.000 af.

Contact met bestaande klanten
Maar dat is lang niet alles. Tussen de talloze machines tekenen ook enkele agrarische bouwbedrĳven present als standhouder op de Waalse beurs. Voor het
agrarisch bouwbedrĳf Altez en met
name de divisie Agrinbo-Geerkens staat
deelname aan de beurs in Libramont onder meer voor contacten met bestaand
maar ook vernieuwd cliënteel, uit elk
van de agrarische sectoren.
‘Op de beurs staan voor elk segment van
de markt specialisten op de stand’, legt
Johan Colpaert uit. Hĳ is CEO bĳ de

Libramont ligt niet alleen centraal voor
het treffen van klanten uit de verschillende regio’s, de beurs is ook uniek als
echte buitenbeurs op 30 hectare. De
stand van Altez is herkenbaar gemaakt
door een greep uit het productassortiment van het bouwbedrĳf en is voor de
bezoekers goed te vinden. ‘We zĳn er
vier dagen lang paraat en staan in een
zelfgemaakt gebouw dat daar voor de gelegenheid is opgetrokken.’
Voor de vĳftiende keer paraat in Libramont is het toeleveringsbedrĳf Agrologic
dat klein materiaal voor de veehouderĳ
levert. Het van oorsprong West-Vlaamse
bedrĳf richt zich met deelname aan de
beurs vooral op de talrĳke Waalse klanten. ‘Als buitenevenement is de beurs
van Libramont een ander type beurs. Je
treft er klanten in een zomerse sfeer, niet
alleen Waalse klanten, maar ook steeds
meer Vlaamse klanten’, meldt Trees Loncke, CEO bĳ Agrologic. ‘Het valt op dat
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Vlaamse bezoekers vaak een
meerdaags bezoek brengen
en in de buurt logeren.’
De omvang van de beurs is
een van de genoemde aspecten waarom Agrologic op de
beurs blĳft afkomen. ‘Deelname aan deze beurs is een
beetje traditie geworden’, zo
zegt Trees Loncke. Ze meldt
ook bezoeken van steeds
meer mensen buiten de landbouwsector. ‘Maar er komen
ook steeds meer buitenlanders naar Libramont.’
Eenzelfde indruk heeft Diane
Ceustermans, marketingverantwoordelĳke bĳ GEA Farm
Technologies België. ‘We ontmoeten steeds meer Vlaamse
klanten op de beurs, maar
het blĳft vooral een ontmoetingsplaats voor onze Waalse
klanten’, geeft ze aan.
GEA Farm Technologies is
vrĳwel op alle beurzen in Libramont aanwezig geweest
de voorbĳe jaren. ‘Door er
dagelĳks te staan onderhouden we contacten met bestaande klanten’, zegt Ceustermans. ‘Met promoties en
acties worden klanten naar
de stand getrokken. Het is
vanzelfsprekend de bedoeling om er ook nieuwe klanten te ontmoeten, maar de
bestaande contacten zĳn even
belangrĳk.’

Walter Willet,
Amerikaans
voedingsepidemioloog:
‘Uit onderzoek bĳ 120.000
verpleegsters blĳkt dat dames
die vier glazen melk per dag
drinken net zo vaak hun heup
breken als collega’s die het op
één beker houden. Dus: stop
met het melken van de koe,
neem haar mee voor een
wandeling.’ (dV)

Maarten Spaander,
toekomstig melkveehouder
te Berkhout:
‘Om een goede stier op een
goeie koe te zetten en daar
dan een vaarskalf van te krĳgen, dat het in de melkput ook
nog eens goed doet… Ja, dat
geeft een goed gevoel.’ (Bo)

Aarnt Jan Heilersig,
melkveehouder
te Markelo:
‘Dat eiwit en exterieur niet
vaak samengaan, komt waarschĳnlĳk omdat de basis voor
de exterieurfokkerĳ in het verleden in de Verenigde Staten
en Canada is gelegd. Daar
wordt minder op gehalten gelet. Het aantal stieren dat een
goed exterieur combineert
met een goed eiwitgehalte is
daarom beperkt.’ (NO)

Ruim 1800 exposanten
Machineproducenten, bouwbedrĳven, melkmachineproducenten, het is slechts een
klein greepje uit de exposantenlĳst die ruim 1800 deelnemers telt. Behalve de toeleveringsbedrĳven uit de agrarische sector is er ook veel ruimte voor talloze fokveeshows
met verschillende rassen. Zo
valt de fokveeshow voor holsteinkoeien op vrĳdag 25 juli
en de nationale witblauwprĳskamp op 26 juli 2014.
Wie de beurs wil bezoeken,
kan dat doen van 25 tot en
met 29 juli in het hart van de
Waalse stad Libramont. l
Meer informatie is te
vinden op de website
www.foiredelibramont.be

Tommy Wieringa,
schrĳver:
‘Mocht zomerweidegang ooit
wettelĳk afgedwongen worden,
dan moet de boer ook worden
verplicht om een paar schaduwbomen te planten op zĳn land.
Misschien zelfs daarmee beginnen. Er is geen reden te veronderstellen dat dieren minder last
van de brandende zon zouden
hebben dan wĳ.’ (NvN)

Alex Borst,
bedrĳfsboer Koepon
te Garnwerd:
‘Genomicstieren hebben bĳ ons
enorm beste vaarzen gebracht,
met super producties erbĳ.’
(Hp)

Maarten van Rossem,
historicus:
‘Ik weet eigenlĳk niet of ik de
stier van Paulus Potter een
meesterwerk vind. Daar heb ik
mĳn twĳfels over. Maar als ik
schrĳver was, zou ik schrĳven
over de wonderlĳke ervaringen
van die kikker in dit schilderĳ.’
(Ku)

Rudy Menkveld,
melkveehouder
te Zeewolde:
‘We gebruiken nog altĳd zwartbont om onze red-holsteins
beter te maken. Er zĳn tĳden
geweest dat er amper red-holsteinstieren voorhanden waren
die de door ons gewenste capaciteit fokten. Bĳ zwartbont
zĳn er wel continu stieren die
ruim gebouwde dochters fokken. En ook wat betreft achteruierkwaliteit is zwartbont een
stap verder.’ (Hp)

Anton Schut,
fokker van Friese paarden
te Hengelo (Gld.):
Kees Romĳn,
voorzitter vakgroep
Melkveehouderĳ LTO:
‘We hebben er baat bĳ dat
onze koeien ouder worden,
want dan hoeven we minder
jongvee aan te houden. Daar
is nog veel fosfaat mee te winnen. Dat geldt ook voor het
veevoer. We moeten de veevoerbranche blĳven prikkelen
om met goede, fosfaatarmere
krachtvoerproducten op de
markt te komen.’ (LC)

‘Van de rundveefokkerĳ heb
ik geleerd dat je moet fokken
met het beste maal het beste
en dat zo snel mogelĳk. Daarbĳ
plaats ik de kanttekening dat
dit in een gesloten stamboek
niet altĳd opgaat. Om een gesloten fokkerĳ gezond te houden moet je wel eens een
hengst nemen die exterieurmatig of qua gebruikseigenschappen minder is dan je puur
foktechnisch zou willen gebruiken.’ (Ps)

Jan Kolff,
melkveehouder
te Woudrichem:
‘Je ziet het al aan de kalveren en
als de vaarzen later aan de melk
komen, wordt dat beeld bevestigd. Genomics werken.’ (Hp)

Arie Hamoen,
voorzitter veecommissie
NRM:
‘Of de fokkerĳresultaten beter
worden na een bezoekje aan de
NRM, dat durf ik niet te beweren.’ (Mm)

Nico Bons,
melkveehouder te Ottoland:
‘Ik denk dat we in de toekomst
iets vaker keuzen gaan maken
aan welke keuring we in Nederland blĳven deelnemen. Het
buitenland wekt steeds meer
interesse. Ook voor de marketing van embryo’s en showdieren is het voor ons interessant
om ons gezicht eens op andere
keuringen te laten zien.’ (Hp)

Kasper Hettinga,
docent zuivelkunde
Wageningen UR:
‘Beweging is het belangrĳkst.
Daardoor stimuleer je botaangroei. Maar om dat proces te
voltooien heb je ook calcium
nodig. En dus melk, want daar
halen we twee derde van ons
calcium uit.’ (dV)

Bronnen: Boerderĳ (Bo), Nieuwe Oogst (NO), Leeuwarder Courant (LC), HIplus! (Hp), Kunstuur (Ku), Phryso (Ps),
Nieuwsblad van het Noorden (NvN), de Volkskrant (dV), Sir Edmond, Melkvee Magazine (Mm)
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