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NIEUWEGEIN - Het is zo’n beetje de TKD voor de sector landbouwmechanisatie. Het 
nieuwe vakevenement Agrotechniek Holland 2010 is volgeboekt. Op het 18 hectare grote 
terrein van Walibi World in Biddinghuizen staan van woensdag 8 tot en met zaterdag 11 
september ruim 200 bedrijven. In juni 2012 zou datzelfde in Biddinghuizen wel eens kunnen 
opgaan voor de TKD, waarvoor op termijn een nieuw locatie wordt gezocht nu Barneveld niet 
langer beschikbaar lijkt. Er is in Biddinghuizen sprake van een goede bereikbaarheid en een 
prima parkeergelegenheid met 15.000 gratis parkeerplaatsen.  

 

“Met ruim 2.500 landbouwmachines van 380 merken, die worden gepresenteerd door 210 
fabrikanten, importeurs en dealers van landbouwmechanisatie, is AgroTechniek Holland 2010 
volgeboekt. Daarmee tonen we op dit grootste agro-evenement van Nederland in Walibi 
Biddinghuizen 180.000 vierkante meter agrarisch nieuws,” aldus een enthousiaste 
beursmanager Willem Bierema. Het evenement wordt georganiseerd door de Federatie 
Agrotechniek. 
Volgens Bierema biedt Agrotechniek Holland op die 18 hectare zo’n beetje “Alles wat boeren 
boeit”. Dan gaat het om de de nieuwste trekkers en werktuigen, maar ook om oogstmachines, 
melktechniek en stalinrichting tot aan onderdelen, ICT en dienstverlening toe. 

Agrotechniek Holland is van woensdag 8 tot en met zaterdag 11 september dagelijks 
open van 10 tot 18 uur, en op vrijdag tot 20 uur. Meer info: 
www.agrotechniekholland.nl.  

Innovatie staat hoog in het vaandel en dat komt tot uiting in noviteitenprijs de Bronzen Sikkel. 
Verder zijn er demonstraties over verkeersveiligheid, over precisie en over milieu. Op het 
Trekkerplein kan worden proefrijden op nieuwe trekkers en ook is er de verkiezing van de ‘X-
tractor van het jaar’ en van de ‘Trekker van de Toekomst’. In het paviljoen van het PPL wordt 
informatie gegeven over Precisielandbouw. Verder zijn er ontbijtsessies over ‘mobiliteit in de 
agrarische sector’, een gratis boerenrockconcert van Plork & de aannemers op vrijdagavond 
10 september en de Dutch Open van Vakkanjers landbouwmechanisatie uit heel Europa.” 

Beursmanager Bierema is ook verheugd dat grote partijen zoaals CUMELA, COM en LTO 
Noord zich als partner committeren aan het nieuwe, tweejaarlijkse evenement voor 
loonwerkers, akkerbouwers, melkveehouders en boeren met een gemengd bedrijf. 

 


