A G RIBEX

Landbouwbeurs Agribex ondergaat facelift

Agribex (her)ontdekken
Het internationaal salon voor landbouw,
veeteelt, tuin en groene zones te Brussel,
kortweg Agribex, herschikt grondig en legt
nieuwe klemtonen. De nationale keuringen

time stellen van diagnoses en het uitvoeren van herstellingen van landbouwmachines) en speciaal voor de veeteeltsector
een thema-eiland ‘feed the future’. Op
dit thema-eiland staat een animatieﬁlm
centraal die een visionair beeld schetst
van de veehouderĳ en de bezoeker uitnodigt tot discussie met de tentoonstellers.

heten voortaan Brussels Livestock Show.
Brussels Livestock Show
tekst Guy Nantier

A

gribex wordt anders. Beursorganisator Fedagrim heeft het vernieuwde
Agribex voorgesteld en – heel opvallend
– de beurs is grondig herschikt. Voortaan bevinden de veetentoonstelling en
-prĳskampen zich aan het andere uiteinde van het Heizelcomplex (hal 1) en
daarmee verhuizen ook de exposanten
rond stallenbouw en stalinrichting en de
importeurs en constructeurs van materieel voor tuin en groene zones.
Er komt een Agribex-app voor smartphones, die bezoekers niet alleen helpt om
de ‘nieuwe’ weg te vinden, maar ook het
bezoek voor te bereiden. De herschikking heeft als voordeel dat bezoekers
een nieuwe kĳk krĳgen op de beurs en
meer exposanten zullen (her)ontdekken.
Op de nieuwe Agribex wordt een aantal

klemtonen gelegd. De beurs wil onder
andere de nieuwsgierigheid en interesse
voor de landbouwsector wekken bĳ (studerende) jongeren in en buiten de landbouw. Zowel leerlingen uit secundaire
scholen als uit basisscholen zullen worden uitgenodigd om voorafgaand aan de
beurs mee te denken over hoe de landbouw kan inspelen op trends als het klimaat, voeding en hightech.

Vier thema-eilanden
De beurs wil ook trendsettend zĳn in hedendaagse en toekomstige technologieen. Via vier thema-eilanden krĳgt de
beursbezoeker een tastbaar toekomstbeeld rond ‘smart farming’ (gebruik van
sensoren en drones), ‘garden passion’
(stadstuinen), ‘workshop life’ (in real

Naast de verhuizing van de showring en
de veetentoonstelling van hal 11 naar
hal 1 zullen ook de algemene veeprĳskampen vanaf dit jaar onder een nieuwe
naam plaatsvinden, de Brussels Livestock
Show. De editie 2015 wordt tevens de
grootste tentoonstelling van de afgelopen tien jaar met als extra montbéliardeen normanderunderen. In het vleesvee is
er opnieuw een Belgisch kampioenschap
limousin.
Ten slotte wil de Brussels Livestock Show
ook de lokale voedingsproductie promoten door boeren de kans te geven hun
hoeveproducten te promoten.
Agribex vindt dit jaar plaats van 8 tot en
met 13 december 2015 in Brussels Expo.
De nationale keuring Belgisch witblauw
wordt gehouden op woensdag 9 december. De nationale keuring blonde d’Aquitaine en limousin zal op zaterdag 12 december plaatsvinden. l

De nationale keuring Belgisch witblauw wordt dit jaar gehouden op woensdag 9 december
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