
 
 

Bezoek de AgriTechnica beurs met ondernemers uit Zuidoost Nederland. 

 

Ga op 13 en 14 november mee met regionale ontwikkelingsmaatschappijen BOM, Oost NL en LIOF 

naar de AgriTechnica in Hannover, dé toonaangevende beurs voor land- en tuinbouw in Europa.  

 

Geef u snel op en ga op 13 en 14 november 
mee naar de AgriTechnica in Hannover. Naast 
beursbezoek biedt deze reis u de mogelijkheid 
andere ondernemers uit uw business te 
ontmoeten, de Duitse markt te verkennen en 
nieuwe contacten te leggen. Voorafgaand 
brengen we een uitgebreid bezoek aan de 
Duitse landbouwmachinefabrikant CLAAS.  
 
De AgriTechnica mag zich met meer dan 2.750 
standhouders en meer dan 450.000 bezoekers 
uit meer dan 130 landen met recht dé toon-
aangevende agrotechnologiebeurs noemen. 
Hoogtepunten dit jaar zijn megatrends als 
digitalisering, robotica, vertical farming en 
precisielandbouw. 
 
BOM, LIOF en Oost NL hebben gezamenlijk het 
initiatief genomen tot deze reis om voor de 
branche het belang van handelsbevordering 
met Duitsland te onderstrepen.  
 
We hebben een interessant programma 
samengesteld met voldoende tijd voor een 
eigen (beurs)programma én het ontmoeten 
van nieuwe interessante contacten. 
 
Kosten en organisatie 
Organisatie ligt bij de BOM, LIOF en OostNL 
i.s.m. de landbouwraad in Berlijn. 
De kosten per deelnemer bedragen € 200,- ex 
BTW (incl. overnachting, bus, diner, entrees). 
 
 

 Programma  
 

Dag 1: woensdag 13-11-2019 
09.00 uur Opstapplaats bus Venlo - hotel Van der 
                  Valk (deelnemers Brabant en Limburg) 
 
10.30 uur Opstapplaats bus Hengelo – hotel Van der 
                  Valk (deelnemers Gelderland/Overijssel) 
 
12.45 uur Lunch bij CLAAS in Harsewinkel 
 
13.30 uur Bedrijfsbezoek CLAAS: bedrijfspresentatie 
                  en -film, museumtour en fabriekstour.  
  
16.30 uur Vertrek naar hotel (info volgt) 
 
19.00 uur Gezamenlijk diner + borrel 
 
Dag 2: donderdag 14-11-2019 
08.00 uur Vertrek bus naar beurs 
 
10.00 uur Bezoek AgriTechnica (guided tour) en/of 
                  Vrije besteding op beurs 
 
17.00 uur Gezamenlijke afsluiting met borrel bij  
                  Nederlandse stand (info volgt). 
 
18.00 uur Vertrek naar opstapplaats bus 
 
18.30 uur Vertrek bus 
 
19.30 uur Tussenstop met warme maaltijd 
 
22.00 uur Aankomst Venlo en Hengelo 

https://www.agritechnica.com/en/
https://www.claas.de/
https://www.claas.de/
https://www.agritechnica.com/en/


 
 

Meer informatie en aanmelding 
Wilt u meer weten over de reis, of wilt u zich 
opgeven voor de reis? Neem dan contact op 
met een van onderstaande personen. Of vul 
het aanmeldformulier in op deze link. 
 

         

      

 

   

 

   

 
Hans Brouwers 

 
Mark Koppers 

 
  Rob Pijpers 

HTSM Liaison Duitsland Senior Project Manager 
International Trade - Duitsland 

  International Trade Developer 

hans.brouwers@oostnl.nl mkoppers@bom.nl   rob.pijpers@liof.nl  
+31 6 57 31 36 04 +31 6 54 24 41 32   +31 6 46 97 81 53  
 

Dit gezamenlijk initiatief wordt ondersteund door de provincies Noord-Brabant, Overijssel, Gelderland 

en Limburg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

Peter Vermeij, Landbouwraad in Berlijn, 

zal gedurende de twee dagen aansluiten 

en het reisgezelschap bijpraten over de 

stand van zaken en ontwikkelingen in de 

Duitse land- en tuinbouw. 

https://www.brabant-duitsland.nl/agritechnicamesse/subscribe?survey_id=104399&invitation_key=LqrjkIL4F02TFhWsDBLSFihTJ2ludl9rZXlfdjInCnAxCkkxMTE3NjQKSTU1MDEyMDYKUydceDhhIlx4Y2JMXHhlNnFceDFiXHhjZFx4YjlSXHhmMW5ceDE1XHg5OS56XHg4ODUxXHhjNFx4ODhceGQxXHhjNX1ceDEwXHhiZlNbXHgxNlx4OGVUQCcKcDIKTk5OdHAzCi4.
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