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‘Een compleet over-
zicht wordt geboden 
en daarmee inzicht 
in de samenhang van 
technologieën’

Eén technologie-
trefpunt
In één week en op één plek is de Nederlandse technologie 
samengebracht als van 30 september tot en met 3 oktober  
in de Jaarbeurs in Utrecht tegelijkertijd meerdere beurzen 
plaatsvinden. De bundeling van de vier werelden Automation, 
Laboratory, Motion & Drives en Electronics, van World of  
Technology & Science met de drie industriebeurzen Macropak, 
Industrial European Dairy Show en Industrial Processing zorgt 
voor dit technologietrefpunt.

Eerder waren er gesprekken en zelfs een 
overeenkomst, maar de combinatie van de 
vakbeurzen georganiseerd door de FHI en 
VNU Jaarbeurs Utrecht wilde maar niet 
lukken. In 2014 is het dan eindelijk gereali-
seerd zodat de bezoeker uit de industrie, 

zorg en wetenschap op één plek terecht kan. 
Wel zo efficiënt en bovendien effectief 
doordat een compleet overzicht wordt 
geboden en daarmee ook inzicht in de 
samenhang van technologieën. De bezoe-
kers kunnen met één toegangsbadge alle 
hallen in de Jaarbeurs Utrecht bezoeken, 
waar zo’n 900 exposanten bijeen zijn.

Nieuwe beurstitel
FHI en FEDA enerzijds en Jaarbeurs ander-
zijds organiseren hun eigen beurzen met 
programma’s bestaande uit lezingen en 
beursprojecten gericht op specifieke seg-
menten en thema’s. Vanuit de Jaarbeurs zijn 
dit Macropak, Industrial Processing en de 
Industrial European Dairy Show. Meer 
hierover op pag. 27 en pag. 33-39 in deze 
uitgave.
World of Technology & Science (WoTS) is 
de nieuwe beurstitel waarin de beurzen 
HET Instrument en Industrial Automation 
& Drives zijn overgegaan. Naast FHI is 
FEDA (de brancheorganisatie voor aan-
drijftechniek) nu medeorganisator. WoTS 
verenigt de vakgebieden voor Industriële 
Automatisering, Laboratorium Techno- 
logie, Aandrijftechniek en Industriële  
Elektronica.
Samenwerking is er ook en wel via drie 
seminars die onder de noemer ‘Trefpunt 
voor technologie’ worden georganiseerd in 
de congreszalen van Jaarbeurs Utrecht. Met 
onderwerpen als human capital en de rol 
van technologie in de toekomst richten de 

seminars zich op CEO’s, directeuren, 
ondernemers en managers  
(www.trefpuntvoortechnologie.nl).

WoTS
Op de beursvloer van WoTS worden in 
samenwerking met de exposanten beurs-
projecten aangeboden, gericht op interac-
tieve kennisoverdracht. Zo zijn er pavil-
joens, bijvoorbeeld het Veldinstrumentatie 
paviljoen en het Test & Meet paviljoen, 
waar bezoekers uiteenlopende oplossingen 
aantreffen. Op het Development Club  
Paviljoen geven elektronica/mecha- 
tronica-ontwikkelaars demonstraties van 
innovatieve concepten en ook daar zijn  
met de ontwikkelaars ideeën uit te 

WoTS

Jaarbeurs Utrecht
Hal 7 t/m 11
Dagelijks van 10.00 – 17.30 uur  
(vrijdag tot 17.00 uur)
www.wots.nl
www.trefpuntvoortechnologie.nl
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World of Technology & Science (WoTS) is de nieuwe beurstitel waarin de beurzen HET Instrument en Industrial Automation 

& Drives zijn overgegaan.

wisselen. Andere beursprojecten zijn de 
X-peditions, tours over de beursvloer die 
bezoekers zelf kunnen lopen en waarbij 
stands worden aangedaan. Aanmelding 
vooraf is nodig en kan via de website  
www.wots.nl. Op World of Laboratory is 
deelname mogelijk aan de X-peditions:
• Groen Kweken: gestart wordt met de 
selectie van een onbekend zaadje en via het 
doorlopen van het opkweekproces is te ont-
dekken welke plantsoort is geselecteerd.
• Meet DNA: hier wordt door de bezoeker 
zelf DNA-onderzoek gedaan (zie kader).
• Veiligheid op het laboratorium: kennis 
opdoen over veilig werken via de nieuwe 
EU-CLP/GHS-regelgeving. 
Daarnaast zijn er onder andere X-peditions 
over procesautomatisering, met als thema’s 
duurzaamheid, efficiency en veiligheid, en 
fabrieksautomatisering/machinebouw, over 
verbeteringen in een productielijn of aan 
een machine.
Spannende, inspirerende en innovatieve 
aspecten van technologie worden tijdens 
WoTS verzameld onder de naam ‘Exciting 
Technology’. In totaal 18 projecten tonen de 
pracht van technologie. Voorbeelden zijn 

een demonstratie van voetbalrobots, het 
DUT racing team en Forze Hydrogen  
Electric Racing.

Conferentieprogramma
Gelijktijdig met de vakbeurs WoTS is er een 
omvangrijk conferentieprogramma georga-
niseerd. Een kleine greep uit dit  
aanbod:
• Hygiënisch Ontwerpen & Aandrijftech-
niek, donderdagmiddag 2 oktober,  
zaal Mission 2.
• Elektronicatrends in industriële toepas-
singen, vrijdagochtend 3 oktober,  
zaal Expedition.
• Food Automation, woensdagochtend  
1 oktober, zaal Mission 2.
• Process Intensification, dinsdagochtend 
30 september, zaal Mission 1.
• Chromatografie uitdagingen in de  
dagelijkse praktijk, donderdagochtend  
2 oktober, zaal Mission 1.
De volledige programma’s van de vier 
werelden zijn te vinden op www.wots.nl.

• CARINA GRIJSPAARDT-VINK •

Meet DNA X-pedition
De deelnemer start de X-pedition ‘Meet 
DNA’ op de beursvloer van WoTS met een 
gehaktballetje als sample en volgt een 
actieve route via zes stands, waarbij elk 
bedrijf een test toont en uiteindelijk duidelijk 
wordt van welke diersoort het vlees van het 
gehaktballetje afkomstig is.
Gestart wordt met de monstervoorberei-
ding op de stand van Boom. In de Geno/
Grinder of Stomacher 400 Circulator wordt 
het vlees gehomogeniseerd. Vervolgens 
wordt bij Promega Benelux volautomatisch 
het DNA uit het gehaktbalmonster geïso-
leerd met het Maxwell 16 instrument voor 
nucleïnezuur- en eiwitzuivering. Bij Linde 
Healthcare Benelux is te zien hoe een (bio-
logisch) monster wordt opgeslagen in een 
cryogeen biologisch bewaarvat. Daarbij 
wordt ook de nieuwste monitoringsoftware 
gedemonstreerd waarmee parameters als 
temperatuur en stikstof- en zuurstofniveau 
zijn te beheersen. Het DNA kwantificeren 
en op zuiverheid testen, gebeurt bij Nova-
Veth door gebruik te maken van de 
Picodrop Cube Microliter spectrofotometer. 
Met het apparaat is de UV-absorptie te 
meten terwijl het monster in de pipettip 
blijft. Multipliceren van het geïsoleerde DNA 
tot er genoeg DNA is om het te analyseren, 
vindt dan plaats bij Eppendorf Nederland 
met een PCR-test. Het multipliceren wordt 
gedaan met de Mastercycler nexus X2. Op 
de stand van Greiner Bio-One wordt het 
monster op de CarnoCheck slide verwerkt 
en daarna in een CheckScanner gedaan. 
Deze scanner ‘leest’ het DNA van het mon-
ster en genereert via de CheckReport soft-
ware de uitslag. Hiermee is duidelijk welk 
dierlijk DNA het gehaktballetje bevatte. 
Deelnemers die de X-pedition hebben vol-
tooid, kunnen een presentje ophalen bij de 
stand van DNA Labs. Hier is kennis te 
maken met de wereld van genomics. De 
reizende DNA-labs zijn ontwikkeld om leer-
lingen van havo en vwo aan de slag te laten 
gaan met de nieuwste technieken.
Aanmelden X-pedition op www.wots.nl.
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