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Na succesvolle eerste editie van tweejaarlijkse indoor noordelijke landbouwbeurs  

AGROTECHNIEK ASSEN 2021 DINSDAG 7 T/M DONDERDAG 9 DECEMBER IN EXPO ASSEN 

Nieuwegein, 25 september 2020 - Na de succesvolle eerste editie van de indoor landbouwbeurs 

AgroTechniek Assen (ATA) in december 2019, organiseert Fedecom een tweede editie van deze 

tweejaarlijkse vakbeurs. AgroTechniek Assen 2021 gaat plaatsvinden van dinsdag 7 tot en met 

donderdag 9 december 2021 in Expo Assen. De beurs is op dinsdag en woensdag van 10 tot 22 uur 

open en op donderdag van 10 tot 18 uur, er komt dus een extra avondopenstelling. De organisatie 

is weer in handen van Fedecom Fairs, die binnenkort met de acquisitie start.  

 

Vertrouwd tweejaarlijkse ritme 

Fedecom Fairs beursmanager Willem Bierema: “We blijven in ons vertrouwde tweejaarlijkse ritme, 

zoals dat gebruikelijk is met de noordelijke landbouwbeurzen. Binnenkort starten we met de 

acquisitie, waarbij we nu al kunnen toezeggen dat exposanten van ATA 2019 die zich inschrijven als 

eerste worden ingedeeld, zodat hun eventuele wensen met betrekking tot voorkeurslocaties zo goed 

mogelijk kunnen worden ingewilligd. Verder zijn alle positieve reacties van bezoekers en deelnemers 

op de eerste editie verwerkt in de opzet van deze tweede editie.”  

Zowel deelnemers als bezoekers waren zeer tevreden over AgroTechniek Assen 2019. Men 

waardeerde dat niet alleen toonaangevende en bekende trekker- en machinemerken deelnamen, 

maar dat er ook nieuwe bedrijven en merken in Assen exposeerden. Ook de vernieuwde indeling met 

een verruimd entreegebied en verbeterde cateringruimte werd hoog gewaardeerd, net zoals de 

gratis parkeergelegenheid voor exposanten en beursbezoekers.   

 

Coronamaatregelen en kosteloos annuleren 

Bierema: “Uiteraard is het vanzelfsprekend dat we de vakbeurs, indien nodig, coronabestendig 

opzetten en laten plaatsvinden onder de dan geldende RIVM-richtlijnen. Want veiligheid van onze 

bezoekers en exposanten zijn voor ons van het grootste en hoogste belang. Indien de situatie in 

aanloop naar ATA 2021 als gevolg van corona niet veilig is, dan vindt de beurs uiteraard geen 

doorgang en kunnen alle exposanten kosteloos annuleren.”  

 

 


