
Woensdag	  5	  tot	  en	  met	  zaterdag	  8	  september	  2012	  op	  het	  Walibi-‐terrein:	  	  
TWEEDE	  EDITIE	  VAN	  AGROTECHNIEK	  HOLLAND	  IN	  BIDDINGHUIZEN	  
	  

De	  tweede	  editie	  van	  AgroTechniek	  Holland	  (ATH),	  het	  tweejaarlijkse	  vakevenement	  voor	  agrarisch	  

Nederland	  dat	  in	  2010	  zo	  succesvol	  is	  gelanceerd,	  vindt	  plaats	  van	  woensdag	  5	  tot	  en	  met	  zaterdag	  8	  
september	  2012.	  Opnieuw	  is	  180.000	  m2,	  ofwel	  18	  hectare,	  van	  het	  Walibi-‐terrein	  in	  Biddinghuizen	  

beschikbaar	  voor	  fabrikanten,	  importeurs	  en	  dealers	  in	  landbouwmechanisatie	  die	  hun	  nieuwe	  
machines	  en	  producten	  willen	  laten	  zien	  aan	  de	  verwachte	  tienduizenden	  boeren	  en	  loonwerkers.	  
‘Alles	  wat	  boeren	  boeit’	  kan	  getoond	  worden,	  dan	  met	  de	  uitbreiding	  van	  grondverzet-‐,	  tuin-‐	  en	  

parkmachines	  die	  op	  en	  rondom	  het	  boerenerf	  gebruikt	  worden.	  De	  demonstraties	  worden	  wegens	  
succes	  geprolongeerd:	  landbouwmechanisatie	  zal	  tot	  leven	  komen	  rondom	  actuele	  onderwerpen	  als	  
energie,	  	  verkeersveiligheid,	  duurzaam	  ondernemen,	  testritten	  op	  de	  nieuwste	  modellen	  en	  een	  stal	  

van	  de	  toekomst.	  Liefst	  samen	  met	  partners	  als	  brancheorganisaties	  en	  mediapartijen,	  want	  ook	  die	  
samenwerking	  is	  voor	  2012	  weer	  mogelijk.	  Directeur	  Willem	  Bierema:	  “Omdat	  de	  organisatie	  in	  
handen	  is	  van	  de	  AgroTechniek	  Holland	  BV,	  een	  volle	  dochter	  	  van	  de	  Federatie	  Agrotechniek,	  is	  het	  

evenement	  100%	  voor	  én	  door	  de	  branche.	  We	  houden	  de	  organisatie	  in	  eigen	  hand	  en	  kunnen	  zelf	  de	  
opzet	  bepalen	  en	  het	  concept	  bewaken.	  De	  prijzen	  zijn	  nagenoeg	  hetzelfde	  gebleven,	  dat	  is	  mooi	  want	  
dat	  betekent	  optimaal	  rendement	  voor	  de	  deelnemers.	  De	  vooruitzichten	  zijn	  goed,	  want	  meer	  dan	  

95%	  van	  de	  deelnemers	  uit	  2010	  gaf	  aan	  deze	  editie	  weer	  van	  de	  partij	  te	  zijn.	  Vanaf	  nu	  kunnen	  
bedrijven	  zich	  inschrijven	  voor	  ATH	  2012;	  vóór	  1	  november	  zelfs	  met	  een	  vroegboekkorting.	  De	  eerste	  
aanmeldingen	  zijn	  dan	  ook	  alweer	  binnen!”	  	  

	  
Alle	  actuele	  informatie	  en	  inschrijfdocumentatie	  is	  te	  vinden	  op	  www.agrotechniekholland.nl.	  
	  

Ruim	  50.000	  bezoekers	  en	  tevreden	  deelnemers	  in	  2010	  
De	  eerste	  editie	  van	  AgroTechniek	  Holland	  in	  2010	  was	  met	  51.183	  bezoekers	  en	  220	  deelnemende	  
fabrikanten,	  importeurs	  en	  dealers	  in	  landbouwmechanisatie	  zeer	  succesvol.	  Het	  massaal	  toestromende	  

publiek	  zag	  meer	  dan	  2.500	  landbouwmachines	  van	  ruim	  400	  merken.	  De	  deelnemende	  bedrijven	  
waren	  erg	  tevreden	  over	  het	  aantal	  bestaande	  klanten	  dat	  ze	  	  troffen	  en	  aangenaam	  verrast	  door	  de	  

hoeveelheid	  nieuwe	  klanten	  die	  ze	  op	  hun	  stand	  ontmoetten.	  Het	  gemiddelde	  rapportcijfer	  dat	  
deelnemers	  aan	  ATH	  gaven	  was	  een	  ruime	  8.	  Dick	  Melessen	  van	  Devor	  “vond	  het	  de	  mooiste	  agro-‐beurs	  
ooit	  in	  Nederland.	  We	  hebben	  iedereen	  gezien	  die	  we	  wilden	  zien,	  ondanks	  een	  bui	  zo	  nu	  en	  dan,	  maar	  

dat	  zijn	  ze	  gewend	  op	  het	  land	  en	  is	  geen	  enkel	  probleem.”	  	  Ook	  Reinier	  Slöetjes	  van	  Kramp	  was	  
enthousiast	  over	  de	  opkomst	  en	  stemming	  op	  de	  beurs.	  “Onze	  dealers	  waren	  enthousiast	  en	  kwamen	  
echt	  uit	  het	  hele	  land.	  Er	  hing	  een	  goede	  sfeer	  op	  onze	  stand	  en	  de	  hele	  beurs.”	  Arjan	  Ruitenburg	  van	  

New	  Holland	  toonde	  zich	  tevreden:	  “We	  verkochten	  zowel	  aan	  boeren	  als	  loonwerkers	  en	  kregen	  ook	  
nieuwe	  klanten,	  dat	  is	  belangrijk.”	  Dick	  Middelbos	  van	  Middelbos	  BV	  ontmoette	  “zowel	  de	  oude	  als	  
nieuwe	  generatie	  op	  de	  stand.	  De	  LandbouwRAI	  is	  terug	  en	  daar	  waren	  we	  echt	  aan	  toe	  in	  Nederland.	  

Een	  buitenbeurs	  past	  echt	  bij	  dit	  publiek.”	  	  
	  


