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Eima International
Internationale landbouw- en
onderdelenvakbeurs
12 tot en met 16 november
Bologna (Italië)
www.eima.it

Spruitkoolboulevard
Evenement voor de spruitkool
telers
15 november 2014
PPO Westmaas, Westmaas
www.spruitkoolboulevard.nl

Interpom | Primeurs
Internationale aardappelvakbeurs

Interpom Primeurs
23 – 25 november

Foto Albert van der Horst

23 tot en met 25 november 2014
Kortrijk Xpo, Kortrijk (België)
www.interpom.be

Denemarken
www.agromek.com

Agromek

Beurs voor veehouderij, groentechniek en landbouwtechniek
26 tot en met 29 november 2014
Messe Wels, Wels, Oostenrijk
www.agraria.at

Beurs voor akkerbouw, vee
houderij, energie en groene ruimte
25 tot en met 28 november 2014
MCH Messecenter, Herning,

Agraria

Interpom Primeurs in Kortrijk tegen de Franse grens richt zich
op de volledige AGF-sector, niet enkel op telers. De aanwezigheid van de verschillende schakels uit de keten geeft de beurs
een zakelijk karakter, zoals beurzen voor de intensieve veehouderij dat vaak ook hebben.
Veel exposanten zijn organisaties en bedrijven die zich richten op in- en
verkoop, transport, opslag, verpakking, koeling en verwerking van aardappelen, groenten en fruit. Fabrikanten en importeurs van specialistische
teelt-, oogst en opslagtechniek zijn zeker vertegenwoordigd op de vakbeurs. Maar ook fabrikanten van bijvoorbeeld spuiten als Tecnoma en
Beyne zijn van de partij. Verder zijn ook grondbewerkingsmachine
fabrikanten als Imants te bezoeken op Interpom en ook enkele trekkerfabrikanten tonen er een deel van hun programma.
Interpom wordt gehouden in Kortrijk Xpo. Het beurscomplex telt zes
hallen die alle zes in gebruik zullen zijn tijdens Interpom. Het totale
beursoppervlak beslaat 3,1 hectare. De beursorganisatie is in handen
van Belgapom, de brancheorganisatie voor Belgische aardappelhandelaren en verwerkers. In 2012 wist de organisatie bijna 18.000 bezoekers
naar Kortrijk te trekken. In 2010 waren overigens bijna de helft van de
bezoekers aardappelproducent.

Winnaar kleurplaat
ATH 2014
De 12-jarige Jaap Kampert uit
Wekerom is de winnaar van
de grote kleurplaatwedstrijd
die LandbouwMechanisatie
tijdensAgroTechniek Holland
uitschreef.
Jaap wordt daarmee de trotse
eigenaar van een blauwe
Mammoet-skelter. De prijs wordt
binnenkort aan hem uitgereikt.
Aan de wedstrijd deden tientallen
kinderen van alle leeftijden mee.
Ze kleurden met stiften, potloden
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Agrama
27 november – 1 december 2014
Beurs voor techniek in de akkerbouw, veehouderij en bosbouw
Bern Expo, Bern, Zwitserland
www.agrama.ch

AgroExpo
Landbouwbeurs

Vraagbaak

16 tot en met 18 december 2014
TT Hall Assen, Assen
ww.agroexpo.nl

Agriflanders
Landbouwbeurs
15 tot en met 18 januari 2015
Flanders Expo, Gent (België)
www.agriflanders.be

Wanneer mag of moet ik een
zwaailicht voeren op een
trekkerof een zelfrijdende
landbouwmachine?

Ook een vraag? Stuur hem naar
LandbouwMechanisatie,
Postbus 42, 6700 AA Wageningen.
Mailen kan ook:
redactie@landbouwmechanisatie.nl

Chauvinistisch
Met aandacht las ik het oktobernummer van
LandbouwMechanisatie. Het voorwoord van
de hoofdredacteur met de oranje wimpel was
misschien nog het leukst om te lezen.
De natuurlijke samengang van Dewulf en
Miedema is echter geen verlies van een oerNederlands bedrijf, het is een huwelijk tussen
een West-Vlaamse familieonderneming met
een echt Fries raspaard. Friesland en WestVlaanderen zijn elk in hun land een wat speciale
provincie, aan de uithoeken van het land, met
zeer sterke landbouwactiviteiten en met een
sterk aardappelhart (pootgoed in Friesland en
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Internationale landbouwbeurs
10 tot en met 12 februari 2015
Tulare, Californië (VS)
www.worldagexpo.com

Sima
Internationale landbouwvakbeurs
22 tot en met 26 februari 2015

Zonder zwaailicht mag uw combinatie met lading of aangekoppeld
werktuig niet breder zijn dan 2,60
meter. Is uw combinatie wel breder,

Wanneer het
zwaailicht aan?

Ingezonden

en pennen. Maar niet alleen dat.
De redactie van LandbouwMechanisatie kreeg tijdens maar
ook na de beurs namelijk ook veel
vakkundig beplakte Mechamannen
toegestopt en toegestuurd. Een
klein overzicht van de mooiste
kunstwerkjes is te vinden op:
www.mechaman.nl/ath of zoek op
‘kleurplaat’.

World Ag Expo
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Parijs (Frankrijk)
www.simaonline.com

Cereals
Beurs voor de graanteelt
10 en 11 juni 2015
Boothby Graffoe, Lincoln,
Lincolnshire (Groot-Brittannië)
www.cerealsevent.co.uk

dan moet u dus een zwaailicht
voeren. Heeft u ontheffing gekregen
voor het rijden met een combinatie
met grotere afmetingen dan toegestaan, dan moet u ook een
zwaai- of knipperlicht voeren. Let
wel, het gaat hier om een geel
zwaailicht. Dat zwaai- of knipperlicht moet zo gemonteerd worden
dat medeweggebruikers het vanaf
een afstand van 20 meter van alle
kanten goed kunnen zien.

Werk op de weg

Foto Wilbert Beerling

Ook als u een ander voertuig
sleept, is het voeren van een
zwaailicht verplicht. Net als bij
werkzaamheden op of langs de
weg, zoals modder schuiven. Ook
bij het begeleiden van een militaire
colonne is een geel zwaailicht
nodig. Maar dat zult u met landbouwmachines niet vaak doen.

frietaardappelen in West-Vlaanderen). De mensen zijn er doorgaans koppig, nuchter met een
sterk doorzettingsvermogen. Net die dingen die
iemand nodig heeft om in de toekomst te
kunnenblijven bestaan. Als je niet de grootste
bent, moet je slim samenwerken en de krachten
bundelen. Dat is nu net wat Miedema en
Dewulf gaan doen. De toekomst ligt duidelijk
in de sterke regio’s met minder nationalistische
gevoelens maar met nog meer Europa.
Wellicht kan Gertjan Zevenbergen volgende
keer een wimpel dragen met rode harten en
een Vlaamse leeuw?

Foto Albert van der Horst

agenda

Karel Decramer, verkoopdirecteur Dewulf, Roeselare, België
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