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Kennis en beleving 
Industriële Week: innovatie, kostenbesparing en     
verduurzaming productie- en verpakkingsproces

industrial processing, industrial automation & drives en 
macropak, de drie events die samen van 2 tot en met 5 oktober 
de industriële Week vormen, worden een gebeuren dat de 
bezoeker meer dan ooit beleeft. de combinatie met een uitge-
breid inhoudelijk programma dat zorgt voor de kennisuitwisse-
ling, moet de industriële evenementen ook aantrekkelijk maken 
voor de jonge generatie.

pompen en afsluiters wat de procesindus-

trie inhoudt. Verpakkingsbeurs Macropak 

toont bijzondere verpakkingen en novitei-

ten in het verpakkingsproces (zie pag. 31). 

Op Industrial Automation & Drives, het 

nieuwe event dat voortkomt uit de vak-

beurzen Industry & Automation en Aan-

drijftechniek, ‘ziet, hoort en ruikt’ de 

bezoeker aandrijftechniek en automatise-

ring, aldus beursorganisator VNU Exhibiti-

ons.

Investeringsbereidheid
Industrial Processing is de wereld van pro-

cesapparatuur, -machines, -engineering en 

tieproces op één plaats zijn te vinden. De 

bezoeker zal deze editie van de Industriële 

Week meer dan voorheen ‘beleven’. Bij 

binnenkomst op Industrial Processing, de 

vakbeurs voor de natte en droge procesin-

dustrie, ervaart hij tussen de leidingen, 

Proces Innovatie Prijs

Genomineerden jury- en publieksprijs voor de meest innovatieve 
oplossing in de procesindustrie: 

Tetra Pak, FusionLine: Warmtewisselaar met speciale pakkingen •	
om een doorgang te bieden aan producten die deeltjes bevatten.
O2 Control, FreshCare-vershoudsticker: Producten kunnen met •	
minder conserveringsmiddelen toe en blijven langer vers. 
Hosokawa Micron, PicoLine-serie labapparatuur: Voor het •	
malen, classificeren en mengen van poeders, op gram-niveau.
De Kleijn Energy Consulting: Warmtepomp voor industriële dro-•	
gers waarmee een besparing van minimaal 70% op primair 
energieverbruik haalbaar is.
Pentair Haffmans: Biogas-opwaarderingsinstallatie die het •	
methaan in biogas volledig omzet in groen gas.
Optyl, Stofmeter PCME Wet Stack 181WS: Stofmeter die de •	
deeltjesuitstoot in natte gasstroomprocessen meet.

KSB Nederland, SuPremE-motor: De vierpolige rotor bestaat •	
alleen uit een blikpakket met speciale rotorplaten en heeft geen 
kortsluitanker. 
Keller Lufttechnik ultra-filterinstallatie: Nafilter voor shredders bij •	
schrootverwerking.
Heat Matrix Group, Heat Matrix luchtvoorverwarmer: Warmte •	
terugwinnen uit rookgassen levert een energiebesparing op.
GMF, vacuümwalsdroger: In plaats van hoogwaardige stoom •	
restwarmte gebruiken.
Geveke Persluchttechniek, Antares Tandem Technologie dro-•	
ger: Combinatie van een koeltechniek voor droging boven 0°C 
en adsorptiedroging voor droging tot ver onder 0°C.
Avery Dennison, LightSmart-etiketteertechniek: Bedrukken,  •	
snijden, activeren en aanbrengen.

Dit najaar vindt de Industriële Week 

wederom plaats in Jaarbeurs Utrecht. De 

drie gecombineerde evenementen brengen 

met zo’n 700 exposanten de totale indus-

trie samen, waarmee oplossingen voor 

meerdere problemen binnen het produc-
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 Exhibitions

Dunner, slimmer, eenvoudiger
Ook in het verpakkingsproces, centraal op 

Macropak, spelen de kosten een grote rol. 

De return on investment moet kort zijn, 

vooral bij het mkb. Hubert Verheul, direc-

-automatisering. Ruim 200 bedrijven 

nemen deel, een kleine 10% meer dan tij-

dens de vorige editie. Daarbij is er meer 

evenwicht in het expositieprogramma in 

het aanbod apparatuur voor ‘fluids’ en 

‘solids’, waar voorheen de solids-kant sterk 

de boventoon voerde. De beursorganisatie 

noemt de toenemende belangstelling van 

de toeleveranciers van de Nederlandse 

procesindustrie een afspiegeling van het 

feit dat deze industrietak het goed doet. 

“Afvalwaterzuiveringsbedrijven, de scheep-

vaart en ook de zuivelindustrie investeren 

volop”, aldus Marc Klumper, projectmana-

ger voor Industrial Processing en 

Macropak.

De investeringsgolf in de zuivelindustrie 

wordt bevestigd door Ron De Keersmae-

ker, directeur Tetra Pak Processing Sys-

tems. “Grote spelers in de melkverwer-

king investeren momenteel in uitbreiding 

van hun productiecapaciteit voor als in 

2015 de melkquota worden afgeschaft, 

vooral om meer hoogwaardige producten 

te maken”, zegt De Keersmaeker. De 

focus op duurzaamheid, waardoor consu-

menten kiezen voor bioproducten, zorgt 

voor extra werk bij de productlijnleveran-

ciers. De producenten kiezen voor ‘groe-

ne oplossingen: “Trefwoorden zijn minder 

energie- en waterverbruik, minder pro-

ductie-uitval en meer veiligheid. Dat geldt 

zowel voor nieuwe als bestaande machi-

nes.”

Terugbrengen operationele kosten
Operationele kosten is een thema dat in de 

procesindustrie speelt nu marges onder 

druk staan, is de ervaring van Joost Barne-

veld van GEA Westfalia Separator Neder-

land. Innovatieve producten moeten hel-

pen om kosten te besparen. Barneveld 

noemt als voorbeeld een systeem voor 

separatoren, dat het lossingsinterval terug-

brengt en het productverlies vermindert.

Ondanks dat energiekosten slechts een 

klein deel van de operationele kosten vor-

men, speelt energiebesparing ook een rol 

bij de investeringsbeslissing. “Indirecte effi-

ciencywinsten kunnen vaak veel groter 

zijn, bijvoorbeeld door minder onderhoud 

bij een direct aangedreven separator die 

minder onderdelen bevat”, stelt de GEA 

Westfalia-engineer. Daarnaast noemt hij 

het ‘groene aspect’: “Bedrijven willen met 

energiezuinige investeringen uitstralen dat 

ze duurzaamheid hoog in het vaandel heb-

ben staan.”

Barneveld ziet een investeringsbereidheid 

die niet in alle sectoren van de voedings-

middelenindustrie even groot is, zelfs als de 

terugverdientijd maar twee tot drie jaar is: 

“Het geld moet er wel zijn.” Wel verwacht 

hij dat de trend naar steeds grotere produc-

tiecapaciteiten zorgt voor meer investerin-

gen. “Ik sluit niet uit dat wat we nu een gro-

te installatie vinden, over vijf jaar klein is. 

Zo veel mogelijk produceren met zo min 

mogelijk apparatuur is de trend.”

de bezoeker zal deze editie van de industriële Week meer dan 

voorheen ‘beleven’. 

Industriële Week

Data: 2 tot en met 5 oktober
Openingstijden: 10.00-17.30 uur, donder-
dag tot 20.00 uur en vrijdag tot 17.00 uur
Industrial Processing: hal 10 en 11
Macropak: hal 7, 8 en 9
Industrial Automation & Drives: hal 2, 3 en 4
Toegang gratis na voorregistratie
De Industriële Week App met catalogus-
systeem en zoekfuncties
www.industrieleweek.nl
www.industrialprocessing.nl
www.iad.nl
www.macropak.nl

Activiteiten & Pleinen

Industrial Processing
Machevo Paviljoen•	
Pomp NL Plein•	
Industrie & Veiligheid•	
Content programma•	
Proces Innovatie Prijs•	

Macropak
Bio Packaging Paviljoen•	
Ontwerp en Design Paviljoen•	
Walk-in seminars op de beursvloer•	
Grand Café De Gouden Noot•	
Verpakkingsprijs De Gouden Noot 2012•	
Nationale Verpakkingsconferentie•	

Industrial Automation & Drives
Innovatiestraat & Hydrauliek-•	
straat
Time Cruisers•	
Engineering Moves Innovatie Award•	
Masterclasses•	
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teur Tallpack International, signaleert dat 

een terugverdientijd van twee tot drie jaar 

al te lang is voor de kleinere bedrijven en 

dat zij kiezen voor revisie van een bestaan-

de lijn. Verheul noemt als trends in het ver-

pakkingsproces dunnere materialen, slim-

mere machines en eenvoudigere besturin-

gen. Bussysteen, servotechniek en 

bedieningsgemak zorgen voor het eenvou-

diger koppelen van machines, meer nauw-

keurigheid en hogere snelheden. Visualise-

ring vergroot het bedieningsgemak. Dun-

nere verpakkingsfolies zorgen voor 

gewichtsbesparing, maar doen wel een 

beroep op de machine: “De dunne folie is 

niet eenvoudig met een hoge capaciteit 

door de machine te krijgen.”

Robots en vision
Verpakkingsrobots hebben hun plek ver-

worven. Ook in kleinere verpakkingslijnen 

binnen het mkb zijn deze tegenwoordig 

betaalbaar met terugverdientijden van twee 

jaar, aldus Eddy Mennen van Yaskawa Bene-

lux. Robots zorgen voor flexibiliteit doordat 

ze zonder veel omstelwerk een veelvoud 

van bewegingen kunnen uitvoeren, voegt 

Dirk Franken van Robertpack toe. “Verpak-

kers die steeds meer verschillende produc-

ten voor private label verwerken, vragen 

dit.” Visionsystemen zullen in de komende 

jaren de flexibiliteit verder doen toenemen. 

Franken voorziet voor de toe-

komst visionsystemen die ook 

de kwaliteitscontrole op de ver-

pakkingslijn geautomatiseerd 

laten verlopen. “Bedrijven zijn 

daar nu nog huiverig voor, maar 

de kwaliteit van de scanner- en 

camerasystemen zal zodanig verbeteren dat 

het wordt toegepast.”

Verduurzaming verpakking
Duurzaamheid in de zin van energiezuinig 

lijkt een aspect dat in het verpakkingspro-

ces nog weinig aandacht krijgt. Capaciteit 

en kostprijs zijn bepalend bij de aanschaf 

van machines. Als het echter om de ver-

pakking gaat, krijgen duurzaamheidsas- 

pecten wel alle aandacht. Dunnere materi-

alen en lichtere verpakkingen zijn belang-

rijk. Ook de aandacht voor biobased en 

biodegradeerbare verpakkingsmaterialen 

groeit. Op Macropak is dan ook een Bio 

Packaging Paviljoen ingericht waar diverse 

aanbieders hun bioverpakkingen laten 

zien. 

Daarnaast kent Macropak het Ontwerp & 

Design-Paviljoen, waar zes bedrijven hun 

expertise op dit gebied tentoonstellen. 

Digitalisering, bij kleinere oplages al duur-

dere technieken kunnen gebruiken en 

andere ontwikkelingen maken dat verpak-

kingsdesign een vlucht neemt. Dit in com-

binatie met creativiteit als het gaat om 

vorm, materiaal, kleurgebruik en glossy 

uitstraling.

Kennis en beleving
Kennis en beleving zorgen ervoor dat de 

bezoeker ook Macropak, ondanks een 

ongewijzigde formule, anders zal ervaren, 

meent projectmanager Klumper. Grote ver-

pakkingen bij de entree, een innovatie-

plein en het Grand Café de Gouden Noot 

zorgen daarvoor. De vernieuwing van 

Macropak zit evenwel in het element ken-

nisoverdracht. Samen met het Nederlands 

Verpakkingscentrum en Management-

Media wordt op 3 oktober de Nationale 

Verpakkingsconferentie georganiseerd. 

Duurzaamheid en innovaties zijn de twee 

hoofdthema’s.Het kenniselement is ook 

toegevoegd aan de vakbeurs Industrial Pro-

cessing. Voor de eerste keer is er een con-

tentprogramma waar wordt ingegaan op 

hygiënisch ontwerpen en reinigingstech-

nieken. Bijdragen staan onder regie van 

NIZO food research, consultant Wouter 

Burggraaf en de Nederlandse Vereniging 

voor Doelmatig Onderhoud.

Veiligheid
Op de beursvloer zijn speciale pleinen en 

sectoren, zoals het Pomp NL plein en de 

sector Industrie & Veiligheid. Met het the-

ma veiligheid wordt ook direct de relatie 

gelegd naar het derde evenement van de 

Industriële Week, Industrial Automation & 

Drives. ‘Safety’ is een belangrijk thema op 

deze vakbeurs voor industriële automatise-

ring en aandrijftechniek die zo’n 200 

exposanten telt. Ook (preventief) onder-

houd, energiebesparing en kostenverlaging 

komen naar voren.

• carina grijspaardT-vink •

‘Dunnere materialen en 
lichtere verpakkingen 
zijn belangrijk’

De Gouden Noot 2012

Tien genomineerden dingen mee naar de 
verpakkingsinnovatie-award De Gouden 
Noot 2012 van het Nederlands Verpak-
kingscentrum (NVC). Onder de finalisten dit 
jaar veel foodverpakkingen. De winnaar 
wordt bekend gemaakt tijdens het Verpak-
kingsinnovatiediner op 2 oktober. Op de 
NVC-stand bij de ingang van de beurs wor-
den de verpakkingen tentoongesteld. Ook 
wordt in Grand Café De Gouden Noot (hal 
7) dagelijks in een informele setting over 
verpakkingsinnovatie gesproken. Kijk ook 
op www.nvc.nl.

de plantbottle van 

coca-cola is een van 

de genomineerde 

verpakkingen voor 

de gouden noot 

2012.

2012_12_VMT_027-029.indd   29 13-09-12   13:42:14


