Persbericht - Libramont, 17 april 2020

De Beurs van Libramont staat meer dan ooit ten dienste van de landbouw en het
platteland
Na de beslissingen van de regering in verband met massa bijeenkomsten en in nauw overleg
met onze exposanten en partners, kwam de raad van bestuur van de Société Royale "Le
Cheval de trait ardennais" op donderdag 16 april bij elkaar om de impact van deze
beslissingen op de editie 2020 van de Beurs van Libramont te analyseren. Deze vergadering
werd op vrijdagochtend gevolgd door een bijeenkomst met de Waalse minister van
Landbouw Willy Borsus. Samen hebben we de beslissing genomen om de Beurs van
Libramont in 2020 te annuleren.
Gezien de situatie geven we er de voorkeur aan om onze exposanten zoveel mogelijk te
behoeden voor de kosten die ze in de komende weken hadden moeten maken.
Deze annulering sluit ook aan bij wat de Belgische landbouw in haar geheel en de Beurs van
Libramont in het bijzonder kenmerkt : de constante zorg om de veiligheid en gezondheid van
de consument te garanderen. De Beurs van Libramont is tijdens haar bijna 100-jarig bestaan
gegroeid met de zorg voor het welzijn en de bescherming van elk van zijn bezoekers en
exposanten. Hen blootstellen aan enig gezondheidsrisico is voor ons geen optie.
De pijnlijke beslissing die we moesten nemen is gebaseerd op onze wens om de
kwaliteitsnormen te garanderen van een evenement dat van groot belang is voor de
landbouwsector, en zijn bijhorende internationale reputatie.
De Beurs van Libramont is meer dan een evenement, het is een uitstalraam van de Belgische
landbouw in haar totaliteit en van de andere sectoren die er nauw mee verbonden zijn : de
bosbouw en het milieu in het bijzonder.
De 4 dagen van de Beurs zetten de kennis van onze boeren, evenals die van hun leveranciers
en partners in de spotlights, zoals geen enkel ander evenement dat kan.
Laten we ook niet vergeten dat de Beurs van Libramont, samen met zijn partners, een omzet
van 40 miljoen euro genereert.
We verdwijnen echter niet. Meer dan ooit hebben we besloten om de kennis van onze teams
in dienst te stellen van de landbouw, bosbouw, het milieu en het platteland in het algemeen.
We zullen daarom regelmatig bijeenkomen, in nader te bepalen vormen, tegen juli 2021.
De expertise en knowhow van onze boeren moet één van de grootste fierheden van onze
regio zijn. In een tijd waarin iedereen aanbeveelt om lokale ambachtslieden en handelaars te
bevoordelen, moet hetzelfde gelden voor producten uit de landbouw, een bij uitstek
strategische sector.
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Daarom willen we, in overleg en met de steun van de minister van Landbouw, onze talenten
als communicatoren, ideeënpromotors en verzamelaars van verschillende stromingen, ten
dienste stellen van onze gemeenschap. Een gemeenschap van vrouwen en mannen die de
nobele missie vervullen om hun medemensen te voeden, in nauw verband met ons
kostbaarste goed : onze aarde. We willen regelmatig contact houden gedurende de lange
maanden die ons scheiden van 23 juli 2021.
Ten slotte willen we graag de tijd nemen om te luisteren naar onze partners en acteurs uit de
land- en bosbouwwereld in al hun diversiteit om samen de lijnen uit te stippelen om in de
toekomst de Beurs van Libramont nog meer te laten aansluiten bij hun verwachtingen en
behoeftes. Met een oog voor continue verbetering en de mogelijkheid om een model te
herzien waarvan het succes niet meer moet worden aangetoond, willen we de afstemming
ervan op de behoeften van de sector en de samenleving versterken. Hierdoor zouden we in
staat moeten zijn om in 2021 over een editie te beschikken die aan ieders verwachtingen
voldoet.
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