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Evenement

Vooruitkijken naar de twintigste editie van Agro-Expo

Jonge dynamische 
bedrijfsleiders in de kijker
Enkele jaren geleden stond de vakbeurs AgroExpo Vlaanderen op  
een keerpunt. Naar aanleiding van de twintigste editie in januari 
trokken we naar Roeselare om vooruit te kijken én terug te blikken  
met enkele bestuursleden.

Patrick Dieleman 

Twee jaar geleden nam varkens-
houder en groenteteler Rik 
Vanwildemeersch het voorzit-

terschap over van André Debruyne. 
Marc Debode werd secretaris in opvol-
ging van Michel Vulsteke en Rik 
Decadt is ondervoorzitter. 

Geprofessionaliseerd
Het nieuwe bestuur koos voor meer 
professionalisering. “Vroeger was ons 
inrichtend comité een feitelijke vereni-
ging”, zegt de voorzitter, “ondertussen 
is het een vzw met als hoofddoel de 
promotie van land- en tuinbouw.  

25 - 26 & 27 januari 2020

EXPO Roeselare
->
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De 10 bestuurders van de vzw Agro-
Vlaanderen staan allemaal in nauw 
contact met de verschillende sectoren. 
De werkgroepen Varkens, Rundvee en 
Tuinbouw hebben allemaal een verte-
genwoordiger in de raad van bestuur. 
Maar let op, we laten het verleden niet 
los. André en Michel, de vroegere trek-
kers, maken nog steeds deel uit van 
onze raad van bestuur.” Rik Decadt 
voegt eraan toe dat er nood was aan 
meer professionalisering. “In het begin 
sprak je de zaakvoerder van het bedrijf 
aan, maar nu hebben de grotere bedrij-
ven een communicatieverantwoorde-
lijke of ze werken met een communica-
tiebureau. Dat vergt een heel andere 
benadering.” De secretaris merkt op 
dat het tijdperk van papier en potlood 
tot het verleden behoort en er meer en 
meer gewerkt wordt met professionele 
standenbouwers. “Op onze nieuwe 
website zijn inschrijvingen, praktische 
info, facturatie en dergelijke volledig 
gedigitaliseerd.” Fier benadrukt de voor-
zitter dat ze dat ook willen uitstralen. 
“Daarom laten we de toegangskaarten 
en meerdere diensten elektronisch via 
onze webshop bestellen. We zullen in 
2020 een trendsetter zijn op dat 
gebied.” Marc vindt dat de nieuwe 
website aanslaat. “We zijn pas in het 
voorjaar gestart en begin juni was al 
90% van de standoppervlakte gereser-
veerd en stonden 15 potentiële stand-
houders op de wachtlijst.”

Verbonden
Op de vraag wat ze – behalve de 
gezelligheid – hebben behouden van 
het vroegere concept, reageert Van-
wildemeersch dat ze de band met de 
sectoren aan de basis heel belangrijk 
vinden. “Niemand is professioneel 
bezig met de beurs, die puur draait op 
vrijwilligers”, voegt Rik Decadt eraan 
toe. “We kunnen in ons bestuur altijd 
terugvallen op ideeën uit onze werk-
groepen”, stelt de voorzitter vast. 
“Door te brainstormen met hen zijn 
we al verschillende keren tot verras-

sende nieuwe initiatieven en thema’s 
gekomen.” Decadt telt na dat ze met 
alle leden van de werkgroepen al snel 
met een veertigtal mensen zijn die 
heel dicht bij de beurs staan. “Voor de 
komende editie zochten we naar een 
rode draad. In de tuinbouw is dat 
doorgaans een of andere groente. 
Deze keer willen we laten zien dat we 
hier enorm veel jonge dynamische 
producenten hebben, zowel in hun 
bedrijf als in andere engagementen. 
Het zijn bedrijfsleiders die niet bij de 
pakken blijven zitten. En er is hier nog 
steeds opvolging op de bedrijven. We 
hebben hier een goede basis, waarop 
de sector kan gedijen.” Dat zal in de 
aanloop naar de beurs ook uitgespeeld 
worden naar de pers. 

Evenementen
“Sinds het ontstaan van de werkgroep 
Rundvee is onder leiding van Jacques 
Monbaillieu een uitgebreid rundvee-
programma in elkaar gebokst”, vertelt 
Marc. “Op zaterdag is er opnieuw een 
scholenwedstrijd rond toiletteren en 
presenteren van kalveren in samen-
werking met alle West-Vlaamse land-
bouwscholen. Op zaterdagavond is de 
melkveeveiling stilaan een vast gege-
ven en ook de Agro-Expo Koeparade 
op zondag is niet meer weg te denken.”
In het programma zijn al enkele forums 

voorzien die uitgaan van standhouders, 
bijvoorbeeld uit de bankwereld. KBC is 
opnieuw hoofdsponsor. Rik Vanwilde-
meersch: “Op maandagvoormiddag zal 
VPOV een infosessie organiseren voor 
leden en geïnteresseerden. BNP Pari-
bas komt met een seminarie voor 
rundveehouders. Ik weet ook dat de 
Boerenbondploeg van West-Vlaande-
ren bezig is met de voorbereidingen 
van enkele panelgesprekken op hun 
stand. Met Vives, afdeling Agro- en 
biotechnologie, organiseren we een 
Agro-Expo-Vives Award voor de 
bachelorproef van laatstejaarsstuden-
ten. We hebben een heel goeie samen-
werking met alle West-Vlaamse land- 
en tuinbouwscholen. Er zijn ook 
plannen om iets op te zetten voor de 
pluimveesector. Dat zou, omdat de 
andere ruimtes bezet zijn door var-
kens- en rundveehouders, plaatsvin-
den in de aula van Vives. Op die manier 
breiden we de beurs toch nog een klein 
beetje uit.” Vanwildemeersch komt nog 
met een primeur: “We maken de beurs 
met onze standhouders. We zullen 
daarom op vrijdagavond speciaal voor 
hen een event organiseren. Wat mee-
speelt, is dat de standhouders niet met 
elkaar kunnen spreken op de beurs, 
omdat het zodanig druk is.”  n

  www.agro-expo.be

Marc Debode (links), Rik Vanwildemeersch en Rik Decadt zijn klaar voor  
de jubileumeditie van AgroExpo in januari 2020.
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http://www.agro-expo.be


40 jaar Agro-Expo

A ndré Debruyne en 
Michel Vulsteke, 
jarenlang als voor-

zitter en secretaris mee de 
trekkers van Agro-Expo,  
blikken tevreden terug.
André kwam bij het team van-
uit de kring Varkenshouderij 
van Boerenbond, die hij mee 
hielp oprichten. Michel was 
met de provinciale Pluimvee-
bond van West-Vlaanderen in 
de jaren 70 met een pluimvee-
beurs begonnen in Ieper. 
“Omdat het gebouw te klein 
was, gingen we praten met de 
mensen van Roeselare, die een 
varkensshow organiseerden in 
de groenteveiling.” Dat de 
nieuwe beurs in Roeselare 
moest doorgaan, stond buiten 
elke discussie. “Uiteraard, dat 
is het centrum van onze land-

bouwprovincie”, zegt André 
overtuigd. “We hebben hier de 
veiling, Inagro, machinepro-
ducenten, veevoederfabrieken, 
uitstekend land- en tuin-
bouwonderwijs en de diep-
vriessector.”

Rijk verleden
Michel herinnert zich dat de 
eerste editie van Agro-Expo in 
vergelijking met de Ieperse 
beurs een behoorlijke uitbrei-
ding richting varkenshouderij 
en veevoeders liet zien. “De 
groenten waren een moeilijker 
verhaal, maar daar kwam ver-
betering in onder impuls van 
de veiling.” Tussenin zoeken 
André en Michel in hun dos-
siers naar foto’s om hun ver-
haal te illustreren. Ze diepen 
beelden op van openingen met 

onder meer Leo Tindemans, 
Jean-Luc Dehaene en Yves 
Leterme. Ook krijg ik heel wat 
foto’s met grote groepen 
bestuursleden te zien. 
De eerste editie ging door op 
6000 m². Twee van de vijf hallen 
mochten ze niet gebruiken. 
“Omdat die een sportvloer had-
den”, vertelt Michel. “We hebben 
dan maar een tent geplaatst, 
maar op zondagavond werd het 
dak afgerukt door een hevige 
storm. Het stadsbestuur moest 
erkennen dat vier tennisspelers 
op zondagnamiddag niet konden 
opwegen tegen tienduizend 
mensen in moeilijke omstandig-
heden op een beurs. Daardoor 
konden we de volgende editie 
groeien naar 10.000 m² en  
we zitten al enkele edities op 
15.000 m², dankzij een tent.” 

Topmomenten
Een echt topmoment aanduiden 
vindt André moeilijk, omdat hij 
zich meerdere hoogtepunten 
herinnert. Michel kijkt vooral 
met tevredenheid terug naar de 
promotieactiviteiten die de 
organisatie opzette. Hij geniet 
nog na wanneer hij kan vertel-
len dat de Vlaamse Superano-
ham alle Italiaanse gedroogde 
hammen wist te kloppen in een 
smaakpanel. “We hebben ook 
wedstrijden georganiseerd voor 
bloemkool met medewerking 
van de restaurants uit de regio, 
twee Prei-awards uitgereikt, 
een bedrijf bekroond met het 
Prei-juweel en de courgette-
wedstrijd opgezet, waarbij  
5000 folders met courgette-
recepten werden verspreid. We 
zijn niet alleen ‘expo’.”  n

Een beeld uit 1990 met centraal 
tussen André (links) en Michel de 
toenmalige Europarlementairen 
Leo Tindemans en Pol Marck.
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