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FOIRE DE LIBRAMONT TREKT
AANDACHT OP STADSLANDBOUW

Bo

De grootste Europese landbouwmanifestatie in openlucht, Foire de Libramont, vindt dit
jaar plaats van 27 tot en met 30 juli, met op 31 juli in het nabijgelegen Bras de Journée
Internationale de l’Herbe et de la Prairie met demonstraties van machines. De organisatoren van de Foire de Libramont kozen als discussiethema: ‘Wie zal morgen onze steden
voeden?’ – Jacques Van Outryve
de Michelinband Evobib, de SpeedServo
(Rauch), de Azurit (Lemken), de Multi
Slide (Monosem), de Basic-sleepslangen
(Joskin), de Geomow (Kverneland), de SIP
Air bandhark, de Combi-perswikkelcombinatie (Pöttinger), de nieuwe opraapwagen van Bergmann, de RW 10 e-Twin
(Kuhn), de nieuwe balenwikkelaar van
Göweil, de LiftCab (Krone), de CR Revelation (New Holland), de Smart Push
(Claas) en de nieuwe voedermengwagens
van Kuhn en Emily. De geselecteerde
machines worden in de grote ring tentoongesteld en voorgesteld van 27 juli tot
29 juli om 13.30 uur en op 30 juli om
11.45 uur.

sels Hoofdstedelijk Gewest wordt door de
organisatoren van de Foire als voorbeeld
genomen met zijn ‘Good Food’-strategie.
Brussel wil dat tegen 2035 ongeveer 30%
van alle groenten en fruit die worden
geconsumeerd van lokale oorsprong zijn.
Wat is lokale oorsprong? Wat wordt onder
stadslandbouw verstaan? Ter gelegenheid van de Foire zullen hiervoor gedachten worden uitgewisseld aan de hand van
voorbeelden.
Zoals voorgaande jaren hebben ook alle
Vlaamse landbouwers een bericht gekregen waarmee zij mits registratie een
gratis toegangskaart kunnen krijgen tot
de beurs (vier dagen). n

Veeprijskampen en machines

Landbouw in de stad

Naar jaarlijkse gewoonte vinden veeprijskampen (rundveerassen, varkens, schapen) plaats en wordt tijdens de dagelijkse
‘mechanic show’ een selectie van nieuwe
machines voorgereden. De commissie
‘Machines et produits’ van de Foire de
Libamont koos dit jaar onder meer voor
de Dynamic Command TM (New Holland),
Smart AutoLube-systeem (John Deere),

‘Wie zal morgen onze steden voeden?’ is
het thema van de Foire de Libramont
2018. De vraag slaat niet enkel op ‘wie’
maar vooral op ‘hoe’. Vanwaar komen
deze vragen? In 2030 zal 60% van de
wereldbevolking in steden wonen. In 2050
zou dat reeds 75% zijn. Ook in eigen land
zien we dat grote steden een eigen
voedselstrategie ontwikkelen. Het Brus-

Voor meer informatie over toegangskaarten, online ticketing, parking, catering,
studiedagen, veeprijskampen, mechanic
show, standhouders, animatie en parcours kan je terecht op www.foiredelibramont.com/nl/.
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Foire de Libramont heeft een lange
traditie en groeide uit van een landbouwbeurs tot een landbouw- en consumentenbeurs zonder de aandacht voor de
professionele landbouw geheel te verliezen. Opdat de professionele bezoekers,
waaronder vele Vlamingen, hun weg
zouden vinden zijn ook dit jaar vijf ‘PRO’parcours uitgestippeld, met name ‘biologische landbouw’, ‘dieren en veehouderij’,
‘innovatie en smart farming’, ‘melk en
dierengezondheid’ en ‘thema 2018’.
Ruime aandacht zal gaan naar smart
farming en het gebruik van big data met
onder meer demonstraties van landbouwrobots.
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