
 

Hannover Messe 2016 de grootste industriële beurs ter wereld ! 

Van 25 t/m 29 april 2016 vindt de Hannover Messe plaats, de 

grootse industriële beurs ter wereld.  

Met de Verenigde Staten als partnerland belooft deze beurs in 

2016 extra aantrekkelijk te worden voor bedrijven die actief zijn in 

de industriële toelevering en die hun focus op de export willen 

vergroten. Aan de beurs nemen gemiddeld 6.550 exposanten 

deel uit meer dan 60 landen. Jaarlijks ontvangt de Hannover 

Messe ongeveer 220.000 bezoekers uit meer dan 90 landen, 

waardoor deze beurs ondernemers een uitstekende kans kan 

bieden om hun producten en diensten onder de aandacht te brengen van een enorme groep 

buitenlandse afnemers. 

 

Dansende robots, emotionele speeches en vriendschappelijke rivaliteit tussen de Amerikaanse 

president Barack Obama en de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Dat waren de ingrediënten van 

een grootse opening van de Hannover Messe 2016 afgelopen zondag.  

 

President Obama promootte nadrukkelijk de Verenigde Staten als een goede productielocatie voor 

Europese bedrijven. Door haar re-industrialisatie is juist de VS weer een zeer aantrekkelijke 

zakenpartner geworden voor de industrie. Voor de Duitse machine-industrie en producenten is de VS 

weer de nummer één markt. Ook voor Nederlandse bedrijven liggen er grote kansen in de VS. 

 

In haar speech liet Merkel weten dat samenwerking essentieel is voor de toekomst van de industrie. 

Niet alleen tussen bedrijven onderling, maar ook in een trans-atlantisch partnership. Cross sectoraal 

netwerken is meer dan ooit belangrijk voor de industrie. De vele grote én kleine bedrijven laten dat 

zien op de Hannover Messe. De toekomst ligt in het nu. De Hannover Messe is de beurs bij uitstek om 

deze uitspraak te onderstrepen.  

 

Nederland neemt dit jaar wederom met een groot aantal exposanten deel aan deze belangrijkste 

industriebeurs ter wereld. In het Holland High Tech House (hal 2), het Holland Industrial Supply 

Pavilion (hal 4) en Holland Energy & E-mobility House (hal 27) laten ruim 120 Nederlandse 

ondernemingen en kennisinstellingen zien dat Nederland internationaal meetelt op het gebied van 

industrie en innovatie, onder het motto ‘Global Challenges, Smart Solutions’. 

 

Minister-president Mark Rutte was op maandag 25 april in Hannover aanwezig. De minister-president 

heeft vernieuwende hightech bedrijven en kennisinstellingen bezocht op de drie Nederlandse 

paviljoens, waaronder start-ups en bedrijven op het gebied van Smart Industry. Hiermee toonde hij het 

belang van samenwerking tussen het bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en de overheid voor de 

hightech industrie. Door het samenbrengen van verschillende kennisgebieden kunnen nieuwe 

technologieën sneller en tegen lagere kosten op de markt worden gebracht. In Nederland wordt deze 

aanpak ‘Open Innovatie’ genoemd.  

 

Ook minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft maandag de Hannover 

Messe bezocht. Zij richtte zich tijdens haar bezoek op het thema ‘human capital’: welke skills zijn 



nodig voor de beroepen van de toekomst en hoe trekken we een variatie aan toptalent aan ?  

 

Duitsland en Nederland zijn respectievelijk de vierde en vijfde meest concurrerende economie ter 

wereld in het Global Competitiveness Report 2015-2016 van het World Economic Forum. Beide 

landen lopen met hun Smart Industry-programma’s voorop in de vierde industriële revolutie. Maar 

bovenal beschikken beide landen over succesvolle kennis-ecosystemen, waarin bedrijfsleven, 

kennisinstellingen en overheden goed samenwerken.  

 

Dit biedt kansen om de uitstekende samenwerking nog 

beter vorm te geven. Zo organiseerde de Nederlandse 

ambassade op dinsdag 26 april in samenwerking met 

Allianz Industrie 4.0 uit Baden-Württemberg een 

evenement gewijd aan Smart Industry, waarin Nederland 

en de deelstaat ervaringen uitwisselden op het gebied van 

digitalisering en Integrated Industry.  Diezelfde dag vond er 

een ‘get together’ plaats tussen Nederlandse bedrijven en 

ondernemingen uit Noordrijn-Westfalen. 

 

De maand april staat in het teken van de High Tech samenwerking tussen Nederland en Duitsland. 

Naast de succesvolle handelsmissie 'Economie van de Toekomst' naar Beieren in aanwezigheid van 

koning Willem-Alexander en koningin Máxima op 13 en 14 april jl en de Duits-Nederlandse 

regeringsconsultaties op 21 april jl, is de Nederlandse deelname aan de Hannover Messe eveneens 

een uitstekende bijdrage aan de Duits-Nederlandse samenwerking op het gebied van industrie en 

innovatie.  

 

Op donderdag 28 April vertrekt een delegatie van 115 mensen: Nederlandse - waaronder Arcade 

Bouw Consult BV (Arend Koers) en Duitse ondernemers, gemeenteambtenaren, KvK  richting de 

Hannover Messe om de grootse industriebeurs van de wereld bij te wonen. "Thinking Out of the box" 

zullen we maar zeggen, want in onze bouwsector - in het oosten - trekt nog steeds niet aan. Dus op 

naar Duitsland waarop volop werk is en waar Arcade Bouw Consult BV door haar bouwkundige 

expertise de nodige meerwaarde kan bieden om snel expanderende bedrijven de helpende hand te 

bieden voor uitbreiding of nieuwbouw van haar panden. 
 

Auteur: Met dank aan Metaalunie, gemeente Enschede en overige 

handelspartners, Arcade Bouw Consult BV (Arend Koers). 

 

Interessante links en websites: 

Website:   www.hannovermesse.de   

https://twitter.com:   #hannover_messe  of  #HM16  

https://www.facebook.com/hannovermesse.fanpage/?fref=ts 
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