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Vooruitzichten voor de Beurs van Libramont en Demo Forest  

Het is deze week dat de standreserveringscampagne voor de editie 2021 van de Beurs van 
Libramont en van Demo Forest zou openen. Deze ongebruikelijk late deadline was gesteld in 
de hoop dat de horizon zou oplichten en het mogelijk zou maken om deze zomer toch onze 
twee professionele en sfeervolle evenementen te houden, ook al was het in een beperkt 
formaat.  

In overleg met een aantal exposanten en partners zijn zelfs verschillende scenario's 
overwogen.   

Ook de proactieve en enthousiaste samenwerking die we aan het opbouwen waren met de 
Universiteit van Luik om een operationeel en wetenschappelijk protocol vast te stellen, 
voedde onze hoop, totdat de noodlottige datum van de overlegcommissie, die afgelopen 23 
april niet over het lot van de grote gebeurtenissen van de zomer kon beslissen, omwille van 
de pandemie die niet voldoende in de goede richting evolueert.    

In het licht van deze elementen en na een bijeenkomst van gisteren met de provinciale 
veiligheidscel, kwam de raad van bestuur van Libramont Coopéralia bijeen om de situatie te 
analyseren en te concluderen dat het onmogelijk is om onze evenementen deze zomer te 
organiseren.   

Daarbij vond vanmorgen nog een gesprek plaats met de Minister van Landbouw Willy 
Borsus, die we hier citeren: De beurs van Libramont brengt jaarlijks ongeveer 200.000 
bezoekers samen. Het is daarom moeilijk, zelfs onmogelijk, om het in redelijke hygiënische 
en operationele omstandigheden te organiseren. Dit is een belangrijke agrarische en 
economische gebeurtenis voor Wallonië en België, voor de samenleving, voor onze boeren, 
onze fokkers, onze producenten. Ook dit jaar zullen we jammer genoeg de beurs moeten 
missen. Vanaf nu zijn onze inspanningen gericht op 2022! 

   

Samen hebben we beslist om de focus te zetten op 2022. Dat is momenteel het enige 
mogelijke en redelijke perspectief.  
Over een paar weken, eind mei, openen we daarom de inschrijvingen voor de volgende 
editie van de Beurs van Libramont, waarvan de data zijn vastgesteld van 29 juli tot 1 
augustus 2022, evenals voor Demo Forest, dat op 2 en 3 augustus 2022 in Bertrix zal 
plaatsvinden.   

Vanaf nu tot juli 2022 zult u dus zeker nog van ons horen, want de Beurs van Libramont is 
meer dan een evenement, het is een uitstalraam voor de landbouw in zijn geheel en andere 
sectoren die er nauw mee verbonden zijn, het bos en het milieu in het bijzonder.   

De expertise en knowhow van onze boeren moet als één van de grootste trots van onze 
regio beschouwd worden. In een tijd waarin iedereen aanbeveelt om voorrang te geven aan 
lokale ambachtslieden en handelaars, moet hetzelfde gelden voor landbouwproducten, een 
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bij uitstek strategische sector.   

Een tweede editie van Libramont on Tour staat al gepland.   

Tot slot willen wij onze exposanten en partners, die hun vertrouwen in ons hebben gesteld 
door tot op de dag van vandaag geduld te tonen, hartelijk danken. Uit respect voor hen 
konden we de beslissing niet langer uitstellen.   

Blijf gezond en tot binnenkort ! Over een paar dagen krijgt u verder nieuws.                     

                                                                

  Natacha Perat                                             Jean-François Piérard                                

Manager                                                           Voorzitter    

Contactpersoon : Caroline Willems 

 

willems@foiredelibramont.com   -  +32(0)497 488 034 

 

http://www.foiredelibramont.com

