
 

    

Beste geïnteresseerde, 

Bezoek 13 en 14 november de internationale AgriTechnica beurs in Hannover, dé 
toonaangevende beurs voor land- en tuinbouw in Europa! De regionale 
ontwikkelingsmaatschappijen BOM, LIOF en Oost NL hebben gezamenlijk een interessant 
programma samengesteld met voldoende tijd voor eigen beursbezoek én het ontmoeten 
van nieuwe business contacten. Ook een staat een uitvoerig bezoek aan de Duitse 
landbouwmachinefabrikant CLAAS, wereldwijd een van de grootste spelers in de agritech 
sector op het programma. 

Meld je aan 
 

Waarom deelnemen? 

• Toegang tot potentiële zakenpartners en agri-netwerken 

• Verkenning van marktkansen en trends op de Duitse agritech markt 

• Ontmoet ondernemers uit uw business 

• Inzichten opdoen in megatrends als digitalisering, robotica, vertical farming, 
precisielandbouw 

• Bezoek aan CLAAS hoofdkantoor en fabriek in Harsewinkel 

Voor wie? 

Ontwikkelaars, fabrikanten, toeleveranciers, ontwerpers, system integrators en 
dienstverleners actief in de agritech sector: 

• Hard- en software, automatisering t.b.v. (precisie)landbouw 

• Landbouwmachines, -werktuigen en -apparaten 

• Robotica, autonome drones, microrobots 

• Sensoren, big data, IoT en artificial intelligence toepassingen 

• Installatie-  en klimaattechniek 

• Verticale landbouw en slimme LED verlichting 

Programma 

Dag 1: woensdag 13-11-2019 

• 09.00 uur Opstapplaats bus Venlo - hotel Van der Valk (deelnemers Brabant en 
Limburg) 

https://www.brabant-duitsland.nl/i/mail-click-event?id=jkv6jQwGszz1tELRS50y_yhJMjE3NTUzNTMKUydceGY1XHhlNlx4ZjJeXHgxNVE0XHhjY1x4ZDUgc3JceGM4XHhkYlx4ZmVcXFRcXCRceGUzXHhkYlx4OWEpIXlceGNkXHhlNCBMVFx4MDdceGMzJwpwMQp0cDIKLg..
https://www.brabant-duitsland.nl/i/mail-click-event?id=reEWyS2vrtnTkeeMY_3GjihJMjE3NTUzNTQKUydceGY1XHhlNlx4ZjJeXHgxNVE0XHhjY1x4ZDUgc3JceGM4XHhkYlx4ZmVcXFRcXCRceGUzXHhkYlx4OWEpIXlceGNkXHhlNCBMVFx4MDdceGMzJwpwMQp0cDIKLg..
https://www.brabant-duitsland.nl/agritechnicamesse/subscribe
https://www.brabant-duitsland.nl/agritechnicamesse/subscribe


 

• 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 

Kosten en organisatie 

Organisatie ligt bij de BOM, LIOF en Oost NL i.s.m. de landbouwraad in Berlijn. De kosten 
per deelnemer bedragen € 200,- ex. BTW (incl. overnachting, bus, diner, entrees). 

Vragen? Neem contact op met Hans Brouwers op 06 57 313 604 of 

via hans.brouwers@oostnl.nl  

Met vriendelijke groet, 
Ontwikkelings Maatschappij Oost Nederland (Oost NL) 

 
Hans Brouwers 
HTSM Trade Development Germany 

 
 

  

  

mailto:hans.brouwers@oostnl.nl

