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Technologie & Techniek
          Beursverslag

Foodtech ontving verspreid over de twee 
beursdagen in totaal 1.155 bezoekers. Uit 
de bezoekersenquête bleek dat 75% van 
de mensen die Foodtech bezochten 
tevreden waren over de kwaliteit van de 
exposanten. Het interessegebied kwali-
teit, hygiëne, veiligheid en milieu scoor-
de het hoogst. Daarna volgden proces-
technologie en verpakken en coderen, 
meet-, analyse- en inspectieapparatuur 
elkaar snel op. De voornaamste redenen 
van bezoek waren: informatie verzame-

len, een overzicht krijgen van trends en 
ontwikkelingen in de markt, nieuwe/
potentiële leveranciers ontmoeten en 
netwerken.

Stands, pleinen en lezingen
Op de beursvloer was volop activiteit. 
Met ruim 100 exposanten telde Foodtech 
dit jaar minder deelnemers dan de eerste 
editie op deze locatie in 2011. Naast regu-
liere stands waren er pleinen gecreëerd, 
zoals het Laboratoriumplein, de Food 

Safety Lounge en het Kennisplein. Het 
lezingenprogramma, dat inhoudelijk het 
expositieprogramma aanvulde, werd 
eveneens op de beursvloer gehouden. De 
combinatie maakte dat de beursbeleving 
door de meerderheid van de bezoekers 
als goed werd ervaren. Ook veel stand-
houders toonden zich tevreden, met hier 
en daar de kanttekening dat men meer 
mensen van de voedingsmiddelenprodu-
cerende bedrijven had willen ontmoeten. 
Een fotoverslag van de beursvloer. 

De vakbeurs voor technologie en innovatie in de voedings-

middelenindustrie Foodtech 2012 die eind mei in Autotron 

Rosmalen werd gehouden, bracht een breed een overzicht.  

De combinatie van exposanten, pleinen en een uitgebreid 

lezingenprogramma maakten het een geanimeerd treffen.

Actie op beursvloer Foodtech

Carina Grijspaardt-Vink

Foodtech en Empack Zwolle: 13 en 
14 november 2012.
Foodtech 2013, Autotron Rosmalen: 
15 en 16 mei 2013.
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Op het Kennisplein was  
inspiratie op te doen via de  
Food Design Experience.

Ook op het Kennisplein: ‘Durf te 
vragen’. Deelnemers helpen 
elkaar in rondes van 25 minuten 
bij het oplossen van een vraag.

Goed bezocht was de lezing over 
nieuwe etiketteringswetgeving, 
gegeven door Syntens, Précon 
Food Management en Get-Pact.

Keynote spreker Henny Swin-
kels, director Corporate Affairs 
van VanDrie Group, bij aanvang 
van de tweede beursdag.

Biocontrol presenteerde een 
nieuwe snelle PCR-bepaling op 
DNA-niveau voor STEC en EHEC.

Dika Fabrieken presenteerde het 
assortiment gedroogde groen-
ten, kruiden en specerijen.

Nieuwe technologie was te zien 
op de stand van Promatec Food 
Ventures en Medusa, vertegen-
woordiger van CHIC FresherTech 
hogedrukapparatuur. 

Bactoforce demonstreerde 
zowel de inspectie van tanks  
op aanslag en haarscheurtjes  
als lekkagetests voor platen-
warmtewisselaars.   
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