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Technologie
Thema: Trends in technologie

De Nederlandse proces- en verpakkingsindustrie profiteert van het economische herstel. Dat is te

merken aan de innovaties die worden getoond op de beurzen Industrial Processing en Macropak

in de Utrechtse Jaarbeurs. Ze zijn onderdeel van de Industriële Week 2006 (3 t/m 6 oktober) waar

ook de beurzen Aandrijftechniek & Factory Automation en Processing & ICT deel van uitmaken.

Uit voorlopige cijfers van het CBS blijkt
dat ondernemers dit jaar 14% meer den-
ken te investeren dan in 2005. Daarmee
zet het vorig jaar ingezette economisch
herstel door. Deze cijfers worden beves-
tigd door het animo-onderzoek dat
beursorganisator VNU Business Exhibi-
tions eind mei hield. Hieruit blijkt dat het
investeringspotentieel voor de vier beur-
zen van de Industriële Week hoog is:
ruim ¤ 1 miljard. Voor Industrial Proces-
sing en Macropak verwacht de beursor-
ganisatie dit jaar zo’n 25.000 bezoekers
en respectievelijk 200 en 330 exposanten
– een lichte groei ten opzichte van de
vorige edities in 2004. 
Dat bedrijven niet alleen meer investeren
maar ook weer durven innoveren, blijkt
onder meer uit het grote aantal inzendin-
gen voor de Proces Innovatie Prijs (PIP):

In teken van innovatie

Industrial Processing en
Macropak
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De Gouden Noot 2006
Drie voedingsmiddelenproducten
dingen mee naar de prijs voor de
meest innovatieve verpakkingen
‘De Gouden Noot 2006’: de Einde-
loos koekjes van Bolletje, Schenk-
kan warme sauzen van Remia en
Beemster versverpakking voor
kaas. In totaal zijn er 12 verpak-
kingen genomineerd. De prijs
wordt voor de 23ste keer uitge-
reikt tijdens het vijfde Nationale
Verpakkingsinnovatie Diner op 3
oktober. De Nederlandse verpak-
kingswedstrijd wordt eens in de
twee jaar gehouden, onder auspi-
ciën van het Nederlands Verpak-
kings Centrum (NVC). 

Impressie beurs
Industrial Pro-
cessing, najaar
2004.
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27. De kwaliteit van de inzendingen was
over het algemeen hoog. PIP- juryvoorzit-
ter Hans Kerkhoven, voormalig vice-pre-
sident Shell Global Solutions Internatio-
nal: “Er is weer geld beschikbaar voor
echt nieuwe producten. Twee jaar gele-
den hadden inzendingen vooral betrek-
king op de verbetering van bestaande
zaken. De innovaties waren sterk gericht
op kostenreductie. Nu is er meer sprake
van echte vernieuwing en dat is een kost-
baarder innovatie.”

Vendorsessies
Volgens Arwen Obermeijer, projectmana-
ger Industrial Processing bij VNU Busin-
ess Exhibitions, is er op de beursvloer dit
jaar nog meer ruimte voor innovaties dan

anders. “Zo organiseren we dit jaar voor
het eerst vendorsessies: korte, krachtige
seminars waar exposanten hun innova-
ties toelichten. Bezoekers worden uitge-
nodigd door de exposanten of kunnen
zich bij tijdige voorregistratie zelf aan-
melden voor gratis deelname.”
Behalve commerciële bijeenkomsten
komt er op Industrial Processing ook een
niet-commercieel seminarprogramma
met sprekers afkomstig uit industrie en

Industrial Processing
– 3 tot en met 6 oktober, 10.00-17.30 (vrijdag tot 17.00 uur)
– Jaarbeurs Utrecht, hallen 7 en 8
– Toegang gratis via voorregistratie op www.industrialpro-

cessing.nl
– Uitreiking Proces Innovatie Prijs, Prins Claus Congres-

zaal, 3 oktober, 17.30 uur
– Seminartheater en vendorsessies, achterin hal 7, dage-

lijks
– Innovatieplein, hal 7 tegenover inlooptheater, dagelijks
– Innovatieroutes, afhankelijk van interessegebied, dage-

lijks
– Startersstraat, centraal in hal 7, dagelijks
– Pompenplein, dagelijks
– Industrieborrel exposanten, Irene Congreszaal, 4 okto-

ber,17.30 uur

Macropak
– 3 tot en met 6 oktober, 10.00-17.30 (vrijdag tot 17.00 uur)
– Jaarbeurs Utrecht, hallen 1 tot en met 4
– Toegang gratis via voorregistratie op www.macropak.nl
– Prijsuitreiking De Gouden Noot 2006, Holland Casino

Utrecht, 3 oktober tijdens Nationale Verpakkings Diner

– Pro Carton Vouwkartonnagedag 2006, Juliana Congres-
zaal 1, 2 en 3 oktober

– Presentatie TNO-NVC innovatieproject, NVC 02.C030, 3
oktober

– Presentatie VWA-NVC pilot-project traceerbaarheid, NVC
02.C030, 4 oktober

– Inloopseminars wet- en regelgeving, milieu en duurzaam-
heid, NVC 02.C030, 6 oktober

– Activiteitenplein en Tech Tours, hal 2, dagelijks
– Industrieborrel exposanten, Irene Congreszaal, 4 okto-

ber,17.30 uur

Aandrijftechniek & Factory Automation
– 3 tot en met 6 oktober, 10.00-17.30 (vrijdag tot 17.00 uur)
– Jaarbeurs Utrecht, hallen 9 tot en met 12
– Nadere informatie en gratis toegang via voorregistratie

op www.aandrijftechniek-online.nl

Processing & ICT
– 3 tot en met 6 oktober, 10.00-17.30 (vrijdag tot 17.00 uur)
– Jaarbeurs Utrecht, hal 9 
– Nadere informatie en gratis toegang via voorregistratie

op www.processing-en-ict.nl

Beursinformatie

Dit jaar vinden er op de Industrial Processing voor het eerst vendorsessies plaats: korte,
krachtige seminars waar exposanten hun innovaties toelichten.

De beursorganisatie biedt jonge
bedrijven in de procesindustrie

speciale begeleiding



gepland rond de thema’s kennis en kun-
de en co-packing. Op vrijdag 6 oktober
ten slotte worden inloopseminars geor-
ganiseerd over wet- en regelgeving,
milieu en duurzaamheid.

TechTours
Om het de bezoekers temidden van al het
innovatiegeweld wat gemakkelijker te
maken, introduceert Macropak dit jaar de
Techtours: vanaf vaste startpunten op de

beurs worden groepen bezoekers langs
de meest opvallende innovaties geleid,
onder begeleiding van verpakkingsex-
perts. Macropak- projectmanager Mirjam
van den Bogaard: “We willen bezoekers
op een laagdrempelige manier laten ken-
nismaken met verborgen innovaties en
deze in een bredere context plaatsen.” 
Net als op de beurzen Industrial Proces-
sing en Macropak is er op de beurzen
Aandrijftechniek & Factory Automation
en Processing & ICT veel nieuws te vin-
den. Processing & ICT is zelfs een innova-
tie op zich: de eerste editie van een beurs
op het snijvlak van factory automation en
industrial processing, bedoeld voor de
procesindustrie. Hiermee biedt de
Industriële Week een totaaloverzicht voor
iedereen die in aanraking komt met pro-
cesindustrie. Ook voor de voedingsmid-
delenindustrie is het een bezoekje aan
Utrecht dus zeker waard.

oktober wordt uitgereikt tijdens het
Nationale Verpakkingsinnovatie Diner.
Van de 12 genomineerden zijn er drie
afkomstig uit de voedingsmiddelenin-
dustrie. Alle genomineerde verpakkingen
zijn vanaf woensdag 4 oktober te bekij-
ken in de stand van het Nederlands Ver-
pakkings Centrum (NVC), bij de centrale
ingang van de Macropak.
Het NVC is ruim vertegenwoordigd op
de beurs, niet alleen met een stand,
maar ook met de organisatie van ver-
schillende inloopseminars. Zo worden
op 3 oktober de resultaten van het TNO-
NVC-innovatieproject gepresenteerd.
Thema’s die aan bod komen zijn onder
meer actieve verpakkingen, hygiënisch
produceren en nieuwe verpakkingscon-
cepten voor voedingsmiddelen. Op 4
oktober staan de resultaten van het
VWA-NVC-pilotproject traceerbaarheid
centraal, met daarin aandacht voor de
consequenties van nieuwe wet- en regel-
geving. De dag erna staan activiteiten
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wetenschap. In de seminars staan life-
cycle-cost, onderhoud en waste-water-
management centraal. “Exposanten kun-
nen aanhaken bij deze thema’s. Bieden
ze producten en diensten aan die hierbij
aansluiten, dan nemen we ze op in de
themaroutes die we uitstippelen en ver-
melden we ze apart op de beursplatte-
grond”, vertelt Obermeijer.

Startersstraat
Nieuw op de Industrial Processing is de
Startersstraat, gelegen in het centrum
van de beurs. Stonden startende bedrij-
ven twee jaar geleden nog tussen alle
andere ondernemers op het Innovatie-
plein, dit jaar biedt de beursorganisatie
jonge bedrijven in de procesindustrie
speciale begeleiding. “De procesin-
dustrie is een complexe branche waarin
het vaak moeilijk is voet aan de grond te
krijgen. Starters hebben behoefte aan
een podium waar men gemakkelijk in
contact komt met de markt. Daarom hel-
pen wij hen zich goed te presenteren
midden in deze branche, tussen de
gevestigde orde”, licht de projectmana-
ger toe. Overigens blijft het huidige Inno-
vatieplein gewoon bestaan. Op dit plein
laten de technische universiteiten in
Nederland zien hoe ze invulling geven
aan kennisvalorisatie: het omzetten van
kennis in economische activiteit.
Industrial Processing mag innovatief zijn,
Macropak 2006 is dat zeker ook. Bezoe-
kers kunnen er kennis maken met de
nieuwste trends op verpakkingsgebied,
zoals RFID voor tracking & tracing-doel-
einden, portieverpakkingen, antimicrobi-
ële folies, trays voor kant-en-klaarge-
rechten en magnetronbestendig blik.

Innovatieve verpakkingen
De meest innovatieve verpakkingen din-
gen mee naar De Gouden Noot, die op 3

Onder het motto ‘VMT houdt u op de
hoogte’ zal VMT met een stand aan-
wezig zijn op Industrial Processing.
Kom langs om onder het genot van
een kopje verse koffie een krantje te
lezen en kennis te maken met onze
uitgaven en de gezichten erachter.
Bezoekers van de stand maken kans
op een ballonvaart van twee perso-
nen. VMT is te vinden op de beurs
Industrial Processing, hal 7, D059. 
Vooraf en tijdens de Industriële Week

verschijnt een aantal speciale edities
van VMT Nieuwsbrief. De digitale VMT
Nieuwsbrief Special Industriële Week
geeft informatie over de exposanten
op de beurzen Industrial Processing,
Macropak, Aandrijftechniek & Factory
Automation en Processing & ICT Via
de website www.vmt.nl kunt u zich
aanmelden zodat de nieuwsbrief u per
e-mail wordt toegezonden. De infor-
matie is ook te vinden op de website.

VMT houdt u op de hoogte

Lisette de Jong

Om het de bezoekers gemakkelijker
te maken, introduceert Macropak de
Techtours

Vier bedrijven zijn genomineerd voor
de Proces Innovatie Prijs 2006:
– Aarding Proces Technologie, met

de Y-stroom Inline Oplosinstallatie
voor zelfs de taaiste poeders

– DHV en TU Delft met een kosten-
besparende biologische afvalwa-
terzuivering

– Euro-Manchetten & Compensato-
ren met een flexibele verbinding

– TUWI Nederland met een combina-
tie van een plaat- en buislasersnij-
der.

De winnaar wordt op 3 oktober
bekendgemaakt. Naast de vakprijs
van ¤ 8.000, toegekend door de vakju-
ry, wordt er ook een publieksprijs van

¤ 2000 uitgereikt. Stemmen voor de
publieksprijs kan via een aantal vak-
bladen – waaronder VMT – en de web-
site www.industrialprocessing.nl.
Onder de stemmers wordt een reis
naar New York verloot.

Proces Innovatie Prijs

Beursinnovatieprijs


