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Voorbereidingen jubileumeditie 
Werktuigendagen op kruissnelheid 

 
Oudenaarde, 5 augustus 2021 

 
De voorbereidingen van de 35ste editie van de Werktuigendagen draaien op volle toeren. Binnen 
het kader van het Ministerieel Besluit dat vorige week werd gepubliceerd, hebben wij als 
organisatie duidelijke lijnen uitgezet.  
“Wij opteren ervoor om te werken met het Covid Safe Ticket (CST). Op deze manier creëren we 
een veilige omgeving voor alle bezoekers, exposanten en medewerkers en kunnen we voluit gaan 
voor een volwaardige editie van het evenement: zonder mondmaskers, zonder social distancing 
en met catering. Dat is ons inziens ook de enige manier waarop een groot netwerkingsgebeuren 
als de Werktuigendagen kan doorgaan”, legt voorzitter Georges Van Keerberghen uit. 
“Ter plaatse zullen geen testen worden afgenomen. Wij hopen dat zoveel mogelijk bezoekers 
zullen opteren voor vaccinatie en dat de landbouwsector op deze manier een sterk 
maatschappelijk signaal uitzendt.” 
 
Commerciële uitdaging 
Het organiseren van een landbouwbeurs is in deze onzekere coronatijd een enorme commerciële 
uitdaging en houdt een groot financieel risico in. 
“Wij stellen echter vast dat mensen er enorm naar uitkijken om elkaar opnieuw te ontmoeten”, 
vervolgt Van Keerberghen. “Een evenement als dit is heel belangrijk voor de dynamiek in onze 
sector. Daarom neemt AgriBevents deze handschoen graag op. Inmiddels zijn reeds een 150-tal 
firma’s ingeschreven, wat gezien de huidige omstandigheden een heel verdienstelijk resultaat is. 
Wij zijn ervan overtuigd dat we de komende weken nog extra bedrijven zullen mogen verwel-
komen. En vanaf 16 augustus zullen online ook toegangstickets kunnen worden aangekocht.” 
 
Ter herinnering 
Het Covid Safe Ticket geldt vanaf 13 augustus voor massa-evenementen van 1.500 tot 75.000 
toeschouwers. Iedereen ouder dan 12 jaar (geboortejaar 2009) kan het digitaal aanvragen via de 
CovidSafeBE-app. Het kan ook op vraag per post worden toegestuurd.  
Je krijgt een geldig Covid Safe Ticket met: 

 een vaccinatiecertificaat (meer dan 2 weken volledig ingeënt); 
 een herstelcertificaat van minder dan 6 maanden; 
 een PCR-test met een negatief resultaat: niet ouder dan dag van de test plus 2 dagen; 
 een snelle antigeentest met een negatief resultaat: niet ouder dan dag van test plus 1 

dag. 
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Over de Werktuigendagen 
 
De 35ste editie van de Werktuigendagen vindt plaats op zaterdag 25 en zondag 26 september 
2021 in Oudenaarde (Heurne). 
Het evenement werd voor het eerst georganiseerd in 1954 en heeft sinds 1995 zijn vaste stek in 
Oudenaarde. Sindsdien is het uitgegroeid tot een niet te missen afspraak voor iedereen die 
affiniteit heeft met landbouw. Dit heeft alles te maken met het unieke karakter ervan: geen 
statische tentoonstelling, maar de land- en tuinbouw in beweging. Meer dan 300 moderne 
machines demonstreren en werken ter plaatse, wat in heel Europa 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. Daarnaast willen de Werktuigendagen via een 
aantal gerichte themademonstraties de hedendaagse landbouwers optimaal informeren over 
actuele thema’s, nieuwe trends en technische innovaties.  
Maar ook naast de demo’s valt in Oudenaarde heel wat te beleven. Zo vinden de bezoekers er een 
groot aanbod aan teelten en een uitgebreide tentoonstelling van producten en diensten. Voor de 
liefhebbers van tuinmateriaal wordt er opnieuw een aparte Park&Tuin-zone ingericht.  
En voor wie niet genoeg kan krijgen van landbouwmachines, is er nog het oldtimergebeuren. Je 
kan dus zowel moderne als historische landbouwmachines live aan het werk zien. 
 

 
 


