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Beursmanager Jan Harting:

‘Terug naar Demo-Dagen van 2011’
De Demo-Dagen in 2012 liepen uit op
een teleurstelling. Toch is het niet
de doodsteek geworden voor
‘Papendal’. De beurs heeft
een nieuwe eigenaar én er
is besloten om terug te
keren naar de roots: tuin
en park. “We hebben wel
degelijk bestaansrecht.”

H

et zat de organisatie van de
Demo-Dagen niet mee in 2012. Zo
was er voorafgaand aan de beurs
het besluit van de Federatie Agrotechniek
om zich als partner van ‘Papendal’ terug te
trekken. Daardoor kwamen veel en vooral
grote exposanten niet opdagen op de vakbeurs. Dat had weer zijn weerslag op het
aantal bezoekers. En groenondernemers die
desondanks toch de moeite namen om naar
Papendal af te reizen, werden getrakteerd
op een nat pak: de regen kwam met bakken
uit de lucht. Dit en de aankondiging van
de Federatie Agrotechniek om dit jaar in
september in Biddinghuizen de eigen Groen
Techniek Holland-vakbeurs te organiseren –
in dezelfde periode als de Demo-Dagen
gepland stonden – leek het lot van de DemoDagen te bezegelen.
Maar onlangs werd bekend dat het Franse
Profield Events de totaalvakbeurs voor aanleg, inrichting en onderhoud van sport- en
recreatievoorzieningen op sportcentrum
Papendal heeft overgenomen van SALC, de
dochteronderneming van de Vereniging
Sport en Gemeenten (VSG). Tegelijkertijd
werd besloten dat de eerstvolgende editie
van de vakbeurs niet dit jaar, maar pas
volgendjaar september wordt gehouden.
Bovendien is ook meteen gekozen om terug
te keren naar de beursopzet van het succesjaar 2011. En die keuze stemt beursmanager
Jan Harting positiefover de eerstvolgende
Demo-Dagen.

Is de overname een gevolg van de tegenvallende
Demo-Dagen in 2012?
“Nee, al denk ik wel dat de laatste editie het
proces heeft versneld. Maar de voormalig
organisator, de VSG, wil zich al een tijdje
focussen op de core business: belangen
behartigen van gemeenten op gebied van
sport. Een vakbeurs voor de groensector past
niet meer in dat plaatje. Maar de overname
werd pas concreet toen zich een serieuze
koper aanbood.”

De Demo-Dagen in Papendal zijn de eerste
buitenlandse beurs voor Profield Events.”

kennen dat het crisis is en bedrijven zijn
kritischop al hun uitgaven.”

Door het besluit van de Federatie Agro
techniek om zich als partner terug te trekken, zag de beursorganisatie van de DemoDagen zich vorig jaar min of meer gedwongen om te focussen op sport en recreatie.
Geen gelukkig besluit. Het leidde tot teleurstelling bij bezoekers die speciaal voor de
machines naar Papendal waren gekomen.

U zegt het zelf: het is crisis. En via internet
en vakbladen kunnen veel bezoekers ook al
kennisnemen van de nieuwste machines.
Is Nederland groot genoeg voor het ene jaar
Groen Techniek Holland en het andere jaar
de Demo-Dagen?

Wat kunnen bezoekers en exposanten
verwachtenvan de Demo-Dagen 2014?
“Ik sta nog steeds achter het brede concept
van vorig jaar. Maar het heeft niet gewerkt.
Het concept van 2009 en 2011 werkte daarentegen wel. Dat waren prima beurzen. De
bezoekers kunnen in 2014 dus rekenen op
de Demo-Dagen oude stijl. Dat betekent dat
er weer een belangrijke rol is weggelegd
voor machines in de groensector. Ook zullen
bezoekers de machines weer aan het werk
zien. En dat is de kracht van de DemoDagen.”
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Waarin onderscheiden de Demo-Dagen zich
van concurrerende beurzen?
“Behalve dat bezoekers de machines kunnen
zien werken, is het Nationaal Sportcentrum
Papendal een schitterende locatie in een bosrijke, sfeervolle omgeving. Papendal biedt

‘Demo-Dagen oude stijl, dus’
Hebben grote machinefabrikanten en
-leveranciersal aangegeven dat ze in
2014 naar Papendal komen?
“Ik heb nog geen concrete toezeggingen binnen. Daarvoor is het ook nog te vroeg. Maar
we gaan er hard aan werken en ik heb er vertrouwen in dat ze komen. Een van onze troeven is een lage vierkantemeterprijs, die alleen
wordt geïndexeerd. We laten de standindeling los, zoals die in 2011 en de edities daarvoor was. Er komt een herindeling van het
beursterrein waardoor we beter kunnen
inspelen op de diverse standafmetingen die
exposanten willen hebben.”

Wat is Profield Events voor bedrijf?
“Het Franse Profields Events is al vijftien jaar
actief als organisator van outdoor-vakbeurzen in de groene sector. Zo organiseert het
bedrijf in Frankrijk de Salon Vert – de Franse
versie van de Demo-Dagen – de Salon de
l’Herbe, de Salon des ETA en de bosbouwbeurs Euroforest. Het bedrijf kent dus de
markt en heeft veel contacten met grote
exposanten op beurzen in Frankrijk.

“Bezoekers komen naar een vakbeurs om
informatie yr verzamelen, nieuwe machines
en diensten te bekijken en om te netwerken.
Bezoekers willen bovendien producten aan
het werk zien. Ik geloof ook niet dat een
bezoeker die het ene jaar naar Groen
Techniek Holland gaat, het volgende jaar
thuis blijft. Het gaat erom dat we de beurs
aantrekkelijk maken voor bezoekers.”

Nieuw is dat de beurs geen drie, maar twee
dagen duurt: woensdag 10 en donderdag
11 september. Waarom is daarvoor gekozen?
“De dinsdag is al jaren de rustigste beursdag.
We hopen hiermee de totale bezoekersstroom te concentreren op twee dagen.
Tevens biedt het de exposant een extra
opbouwdag en hij hoeft de stand een dag
minder te bemannen. We kunnen niet ont-

exposanten de mogelijkheid om producten
en diensten te tonen, te presenteren en te
demonstreren in een natuurlijke groene
omgeving. Verder is Papendal centraal gelegen tussen de autosnelwegen A12 en de A50
en kun je er gratis parkeren. Pendelbussen
zetten de bezoekers vervolgens voor de
ingang van het beursterrein af.”

Over die bussen: veel mensen parkeren liever
voor de deur en hebben er een hekel aan om
op de bus te wachten.
“Dat is waar. Maar op de beurzen waar ze
hun auto bij wijze van spreken voor de deur
kunnen parkeren, moeten ze vaak nog een
heel eind lopen naar de ingang van het
beursterrein. Onze bezoekers parkeren dan
wel buiten het beursterrein, maar worden
met pendeldiensten voor de ingang afgezet.
Doordat we een groot aantal bussen inzetten, is de wachttijd minimaal.”
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