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De land- en tuinbouw in volle actie op 

Werktuigendagen Oudenaarde 
Georges Van Keerberghen, voorzitter 

 

Op zaterdag 23 en zondag 24 september 2017 is Oudenaarde opnieuw het middelpunt van de 

Vlaamse landbouwwereld. Naast de expresweg N60 in Heurne vindt dan de 33ste editie van de 

Werktuigendagen plaats. Met bijna 200 exposanten en 70.000 bezoekers is dit evenement een niet 

te missen afspraak voor iedereen die affiniteit heeft met landbouw. We gaan opnieuw uit van het 

vertrouwde concept, maar leggen enkele frisse accenten. 

De Werktuigendagen zijn de voorbije halve eeuw uitgegroeid 

tot een begrip in de landbouwwereld. Dit heeft alles te maken 

met het unieke karakter van dit evenement: geen statische 

tentoonstelling, maar de land- en tuinbouw in beweging. Meer 

dan 300 van de modernste machines demonstreren en werken 

ter plaatse, wat ongezien is op deze schaal. 

De demonstraties, die plaatsvinden op een terrein van ruim 

120 hectare, zijn gegroepeerd rond 3 sectoren: akkerbouw, 

tuinbouw en de groensector. Bijna alle aspecten komen aan 

bod: van het oogsten van gewassen over grondbewerking, 

onkruidbestrijding, inkuiltechnieken, spuitdemo’s tot 

bemesting en landschapsonderhoud.  

Speciaal is er deze editie een vergelijkende demo rond het 

onderwerken van groenbedekkers. Hiermee willen we inspelen 

op een facet van de verduurzaming van onze landbouw. 

Maar ook naast de demo’s valt in Oudenaarde heel wat te beleven. Zo vinden de bezoekers er een 

groot aanbod aan teelten (door de deelnemende zaadfirma’s voor de gelegenheid gezaaid of 

gepland), producten en diensten. Verder is er een interessant gamma voor tuinaannemers te vinden. 

Dierenliefhebbers kunnen zaterdag terecht op de provinciale fokveedag voor runderen. En voor wie 

niet genoeg kan krijgen van machines, is er ook nog het oldtimergebeuren. Je kan dus zowel 

moderne als historische landbouwmachines live aan het werk zien. 

Het beeld van deze editie staat in het teken van 'actie'. Hiermee willen we aantonen dat de land- en 

tuinbouw een dynamische sector is die constant evolueert. De land- en tuinbouw wil ook meer dan 

andere sectoren vooruitkijken. 

Als organisatieteam zijn wij natuurlijk genoodzaakt en fier dat wij dit samendoen met onze 

hoofdsponsor KBC, onze standhouders, de betrokken landbouwers, het stadsbestuur en de 

overheidsdiensten, politie, Wegen en Verkeer, en - last but not least - met onze bezoekers. Wij gaan 

ervoor om van deze 12de editie in Oudenaarde opnieuw een succes te maken! 


