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Technologie

Aan het woord is Peter Swinkels, 
bestuurslid van de Stichting Brainport en 
voormalig ceo van Bavaria. “In Nederland 
hebben we alles op topniveau binnen 
handbereik. Kennis van machines in en 

om Eindhoven, van het product en de 
verwerking in Wageningen en de klanten 
om mee samen te werken in het ont-
wikkeltraject om de hoek in Helmond, 
Veghel, Venlo of het Westland. De kunst 
is om de beschikbare kennis om te zet-
ten in goed functionerende apparaten, 
installaties en systemen met een hoge 
toegevoegde waarde.”
Aldus motiveert Swinkels de keuze voor 
het nieuwe innovatieprogramma dat is 

gericht op het ontwikkelen van appara-
tuur en systemen voor de productie, 
verwerking en logistiek van voedselpro-
ducten. Swinkels is projecteigenaar van 
Technology & Food Systems Network, het 
operationele hart van het programma. 
“We maken een vliegende start. De start-
portfolio omvat ruim dertig projecten 
met een investeringswaarde van circa ¤75 
miljoen en er zijn nu al honderd bedrij-
ven bij betrokken.”

Life Lines
Brainport is de regio Zuidoost-Neder-
land die wil excelleren als internationale 
toptechnologieregio. Met het strate-
gisch programma Brainport Navigator 
2013 wordt daar invulling aan gegeven. 

De hightech- en maakindustrie zijn de 
belangrijkste spelers.
Via TeFoN worden wat Swinkels de twee 
‘life lines’ van de BV Nederland noemt 
op een slimme manier verbonden om zo 
de internationale positie van ons te land 
versterken. Enerzijds gaat het om de voe-
dingsmiddelensector met een jaarlijkse 
omzet van ¤42 miljard en anderzijds de 
markt voor high tech-systemen en -mate-
rialen, die goed is voor circa ¤20 miljard. 
“Wat nog ontbrak was een samenwer-
kingsvorm die de toptechnologische 
kennis van voortbrengingssystemen 
en -materialen verbindt met topkennis 
van teelt en gewas en deze vertaalt naar 
productieomgevingen en -installaties die 
radicaal vernieuwend zijn. TeFoN gaat 

Machines van wereldklasse waarmee Nederland de toekomst in kan. Dat is de doelstelling van het 

innovatieprogramma Technology & Food Systems Network (TeFoN). Brainport is initiatiefnemer 

en werkt nauw samen met Greenport Venlo en Food Valley Wageningen. “We combineren kennis 

van het product met kennis van de productie-omgeving, weten wat er in de markt speelt en 

hebben een neus voor handel.”

‘Kennis halen en kennis 
brengen. Open innovatie, 
daar gaat het om’

TeFoN heeft internationaal vergelijkbare initia-
tieven in kaart gebracht om verbindingen mee 
te leggen. Zes kansrijke regio’s zijn:
– USA, Ohio: Center for Innovative Food Tech-

nology
– Canada, Toronto: Toronto’s Key Industry Clus-

ters Food & Beverage
– UK, New Yorkshire: Food & Drink Industry 

Cluster
– UK, East Midlands: The East Midlands Food 

Technology Centre
– Denemarken/Zweden Oresund Food Network
– België/Vlaanderen: Flanders Food

Internationale samenwerking

De markt en partijen in kaart gebracht. De blauwe stip geeft aan waar het innovatieprogram-
ma Technology & Food Systems Network (TeFoN) zich op richt.

TeFoN verbindt food-sector en toptechnologie 

Hollandse high tech met wereldallure
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dit initiëren en stimuleren en zal ook de 
regie voeren. Zo ontstaan er nieuwe busi-
ness opportunities“, vertelt de Brainport-
voorman.

Open innovatie
Vernieuwing en toegevoegde waarde 
creëren is volgens Swinkels de enige 
manier om in de globaliserende wereld 
een sterke positie in te nemen. En dat 
kan alleen als bedrijven, kennisinstellin-
gen en overheid samenwerken. “Kennis 
halen en kennis brengen. Open innova-
tie, daar gaat het om.” 
TeFoN werkt nauw samen met de regio’s 
Greenport Venlo en Food Valley en legt zo 
verbindingen met bestaande program-
ma’s. Greenport Venlo is het tuinbouw-
gebied dat ligt ingesloten tussen Hel-
mond, Nijmegen en Roermond met een 
productiewaarde van ¤900 miljoen. 30 
miljoen consumenten zijn in een straal 
van 100 kilometer goed bereikbaar. Food 
Valley is de regio centraal Gelderland 
en Wageningen. Wageningen UR is met 
8.000 personen actief in onderzoek en 
technologische ontwikkeling.
De lijst van samenwerkingspartners is 
nog veel langer. Zo werkt TNO Industrie 
en Techniek intensief mee en is Food 
Connection Point de partner voor het 
grote aantal voedselverwerkende MKB-
bedrijven in Helmond. HAS Den Bosch is 
bij het Brainport-initiatief betrokken en 

verder nog tal van andere organisaties: 
Fontys Hogescholen, Food & Nutrition 
Delta, High Tech Systems Platform, Inno-
vatieprogramma Flowers & Food, Pieken 
in de Delta, ontwikkelingsmaatschap-
pijen en de AgroFoodCommunity. TeFoN 
staat bovendien open voor elke nieuwe 
partner.

Klinkende munt
De systemen en apparatuur die binnen het 
innovatieprogramma High tech systems 
& equipment for food worden ontwikkeld, 
zijn bestemd voor de voedselproductie 
(akkerbouw, groente- en fruitteelt, vee-
teelt en viskwekerij), voedselverwerking 
(inclusief verpakking) en distributie en 
warehousing (zie figuur). In het kader 
zijn de vijf programmalijnen vermeld met 
enkele projecten ter illustratie. De lijst van 
projecten is inmiddels al langer.
De projecten staan binnen de netwerk-
organisatie TeFoN centraal, evenals de 
consortia die deze projecten uitvoeren. 
De consortia bestaan uit bedrijven, ken-
nisinstellingen en overheidsorganisaties. 
Voorafgaand aan de vorming van het 
projectconsortium zijn markt- en techno-
logiekansen in kaart gebracht, roadmaps 
opgesteld en projectideeën geformuleerd. 
Het project zelf moet uiteindelijk leiden 
tot het in de markt zetten van nieuwe 
systemen met doorbraaktechnologie. Zo 
wordt de inspanning dan omgezet in busi-

ness en daarmee in klinkende munt.
In totaal zullen er in de periode 2008-
2011 naar verwachting minimaal 65 
projecten in gang worden gezet, waarin 
ruim ¤200 miljoen wordt geïnvesteerd. 
De publieke investering van landelijke en 
regionale overheden wordt geschat op 
zo’n ¤20 miljoen per jaar. De eerste resul-
taten in de vorm van concrete producten 
zullen er volgend jaar al zijn, voorspelt 
Swinkels.

Informatie: 
Stichting Brainport, Eindhoven, tel. 040-
2649990, www.brainport.nl.

Carina Grijspaardt-Vink
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Elies Lemkes, programmadirecteur Brainport, en Peter Swinkels, bestuurslid Brainport, over-
handigen burgermeester Jacobs van Helmond het innovatieprogramma dat moet resulteren 
in nieuwe high tech-systemen voor de productie, verwerking en logistiek van voedselproducten. 
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1. Systeemontwikkeling en mechanisatie (170 
miljoen)
– Robot voor het ontbenen van varkenson-

derdelen
– Hogedrukconserveringsysteem voor 

levensmiddelen
– Milde conservering met UV-licht of RF-

technologie voor pasteuriseren en sterili-
seren

– Intelligent systeem voor beoordelen/selec-
teren en snijden van beschuitbollen

2. Intelligente verpakkingen en sensoren (130 
miljoen)
– 3D X-ray kaasscanner
– Microfilter
– Goedkoop, slachterijbestendig RFID-label
– Afbreekbare verpakkingssystemen
– In-line printing flexibele verpakkingen

3. Transport en logistiek (130 miljoen)
– Goedkope RFID-technologie voor verpak-

te consumenten-  en tuinbouwproducten
– Tag warehouse voor producten, opslag en 

fuststromen
4. Energie en milieu (150 miljoen)

– High intensity pulsed light system
– CO2-equipment voor dosering en opslag
– Coatingsysteem op basis van nanotechno-

logie
– Hogedrukstoominstallatie
– Monitoringsysteem voor micro-organis-

men
5. Waterbehandeling en hergebruik (120 mil-

joen)
– Waterbehandelingssystemen
– Systemen voor warm-  en koudwaterbuf-

fering
– Zuiveringssysteem voor tweede water-

stroom voor hergebruik
*Ter illustratie zijn bij elke programmalijn 
enkele projecten genoemd. Tussen haakjes de 
omvang van de investeringen per programma-
lijn voor de periode 2008-2011.

Vijf programmalijnen van TeFoN*


