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Management

“Dat nooit meer!” Zowel de exposan-
tencommissie van Het Instrument als 
de ledenvergadering van Federatie Het 
Instrument concludeerden dit naar aan-
leiding van editie 2008 die voor het eerst 
in mei werd gehouden. Toen viel het aan-
tal bezoekers van ruim achttienduizend 
fors tegen (– 5.275 t.o.v. 2006). 
De beurs verschuiven naar april was 
geen optie met het oog op de Hannover 

Messe. Hetzelfde 
geldt voor ver-
schuiven naar eind 
september in de 
RAI, vlak voor de 
Industriële Week. 
Daarmee kwam 
de huidige oplos-
sing in beeld. “De 
uitstraling naar de 
markt is voor ons 
daarbij doorslag-
gevend geweest”, 
aldus directeur 
Kees Groeneveld 
van FHI.

Drie voorwaarden
FHI stelde aan de samenwerking drie 
voorwaarden: onafhankelijk blijven, 
meerjarige afspraak en voldoende beurs-
oppervlak. Alle drie zijn vervuld. Het 
instrument blijft eigendom van FHI en 
behoudt daarmee zijn onafhankelijke 
karakter. De samenwerkingsafspraak 
geldt voor drie edities met een tussentijd 
van twee jaar. Het maximum beschikbaar 
oppervlak van 16.500 m2 was acceptabel. 

Ter vergelijking: de editie 2008 bestreek 
20.185 m2.

Belangstelling
FHI mikt met 18.000 bezoekers op mini-
maal hetzelfde aantal als in het tegenval-
lende jaar 2008. De bezoekers kunnen 
met een toegangskaart zowel de Industri-
ele Week als Het Instrument bezoeken. 
Het onderdeel Life Sciences zal een apart 
te onderscheiden deel van Het Instru-
ment worden.

De beurzen Industriële Week 

en Het Instrument zullen van 

5 tot en met 8 oktober 2010 in 

de Jaarbeurs in Utrecht worden 

gehouden. Dat zijn Federatie 

Het Instrument (FHI), VNU 

Exhibitions, FEDA, Nederlands 

Verpakkingscentrum (NVC), 

Machevo & Bulk Vereniging 

overeengekomen.

Bundeling beurzen

Hans Damman

‘Corporate social responsibility’ wordt 
het thema van de Anuga Executive Sum-
mit waaraan de top van de internationale 
retail en industrie deelneemt. Voor het 
eerst wordt er tijdens de  beurs een con-
ferentie gewijd aan halal-voedingsmid-
delen. In een globaliserende wereld met 
naar schatting 1,4 tot 1,8 miljard moslims 
worden halalproducten als een sterke 
groeimarkt beschouwd. Lees over deze 
trend het artikel ‘Halal voor iedereen’ in 
ditzelfde nummer.

Dranken
De belangrijkste trends in dranken wor-
den gepresenteerd via het ‘Trend Forum 
Drinks’ een nieuw informatieplatform 
in beeld (expositie) en geluid (confe-
rentie). Verder kunnen producenten tot 
eind augustus hun meest innovatieve 
voedingsmiddelen aanmelden voor de 
innovatie-award Tast09.

Trends
Behalve de tien vakbeurzen – veelal pro-
ductcategorieën – heeft de organisatie ook 

trendthema’s gedefinieerd: 
biologische producten, speci-
aliteiten, health & functional food, huis-
merken (volgens organisator Kölnmesse 
is de Anuga hiervoor de grootste beurs van 
Europa), koosjere producten, halalfood, 
finger food en vegetarische producten. 

Nederland
Vanuit Nederland zullen naar verwach-
ting ongeveer gelijke aantallen leveran-
ciers (211) en bezoekers (7.900) vertrek-
ken naar de stad van de eau de cologne 
als in 2007. Meer dan 6.000 exposanten 
uit circa 100 landen en 164.000 bezoe-
kers uit meer dan 170 landen worden 
verwacht. Naar schatting is 80% van de 
exposanten en 56% van de vakbezoekers 
afkomstig uit het buitenland.

Vier maanden voordat de Anuga van 10 tot 15 oktober haar 30e 

editie in Keulen viert, is al 96% van de 300.000 m2 beurvloer 

verhuurd. Beursorganisatie Kölnmesse verwacht, ondanks de 

recessie, de editie van 2007 te evenaren.
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