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Sensoren ‘food 
proof ’ maken
Speurtocht in sectoren levert toepassingen van 

proces tot verpakking

onze zuiderburen speuren in het project Sensors For Food naar 
veelbelovende, nieuwe sensoren om deze foodproof te maken. 
Zodat deze onder werkvloercondities de productkwaliteit of 
voedselveiligheid kunnen meten en de procesefficiëntie verbe-
teren. De eerste resultaten zijn veelbelovend. verschillende pro-
totypes leverden reeds ‘proof of concept’. Fabrikanten kunnen 
nog participeren in het project.

controle en pH-meting, kwamen er ook al 
vragen binnen rond samenstellingsbepaling 
(waaronder vocht), reologiemetingen en het 
evalueren van uiterlijke kenmerken (bijv. 
glans). Daarnaast is er ook vraag naar infor-
matie omtrent sensoren die reinigings-, 
afvul- of verpakkingsprocessen kunnen 
screenen. 

Samenwerkende innovatieplatformen
Voor het verkrijgen van de antwoorden op 
dergelijke vragen wordt samengewerkt met 
andere innovatieplatformen, zoals Cohesi 
en Pack4Food (een consortium van Vlaam-
se onderzoeksgroepen en bedrijven die 
actief zijn rond voedingsverpakking). In de 
antwoorden wordt verwezen naar commer-

cieel beschikbare oplossingen of 
naar ontwikkelingen van onder-
zoeksgroepen aan hogescholen, 
universiteiten en onderzoeks- 
instellingen. Het Sensors For 
Food-netwerk kent dan ook een 
continue uitbreiding, meer en 

meer ook naar het buitenland toe.
Sensors For Food organiseert ook een aan-
tal themagerichte studiedagen, workshops 
en opleidingen. Zo werden er al events 
georganiseerd rond detectie van vreemde 
voorwerpen, spectroscopische technieken 
en online inspectiesystemen voor kwali-
teitscontrole van levensmiddelen. Ook 
wordt getracht om de sensorsystemen aan 
het werk te laten zien in demosessies. Daar-

Flanders’ FOOD startte eind 2011 het Sen-
sors For Food-project. Het onderzoek richt 
zich op het ontwikkelen van sensoren die 
toelaten om voedselkwaliteit, -veiligheid en 
-processing op een betere, meer accurate en 
snellere manier te meten. De nadruk ligt 
daarbij op toepassing in de productieomge-
ving. Onderzoekspartners zijn Imec,  
KU Leuven, VUB en iMinds. 
Het Vlaams Agentschap voor 
Innovatie door Wetenschap en 
Technologie (IWT) verleende 
subsidie. 
Het project, dat vier jaar duurt, 
wordt gestuurd door een con-
sortium van circa 30 voedingsmiddelenbe-
drijven en een tiental technologiebedrijven.
De activiteiten omvatten een screening van 
wensen en kansen in de voedingsmiddelen-
industrie, een verkenning van bestaande of 
opkomende sensorsystemen in een interna-
tionale context en het voortdurend volgen 
van de continu evoluerende sensortechno-
logie. Deze kennis wordt ‘vertaald’ in toe-
gankelijke artikelen die via nieuwsbrieven 

zoals STW (Flanders’ FOOD) en Intercon-
nect (Imec) worden verspreid. 

Beschikbare sensoren
Via een centraal aanspreekpunt worden 
adviezen verleend rond sensoren die van-
daag de dag voor de voedingsindustrie ter 
beschikking staan. Bedrijven kunnen er 

terecht met hun vragen rond bijvoorbeeld 
kalibratie, voor hulp bij de keuze van senso-
ren die ze wensen te implementeren of voor 
hun uitdagingen bij het monitoren van 
bepaalde kwaliteitsparameters. Ook staat er 
op de website van Sensors For Food infor-
matie over veel gestelde vragen van voe-
dingsbedrijven. 
Naast een aantal voor de hand liggende the-
ma’s zoals temperatuurlogging, gewichts-

‘ Kwaliteitstesten kunnen 
ook worden geïntegreerd 
in proceslijnen’
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voor kan het project beroep doen op een 
samenwerking met de FoodPilot in Melle. 

Online kwaliteitsmonitoring 
Uit de voorlopige resultaten van het project 
blijkt een trend waarbij kwaliteitstesten, die 
voorheen typisch uitgevoerd dienden te wor-
den in (soms gespecialiseerde) laboratoria, 
geïntegreerd kunnen worden in proceslijnen. 
Spectroscopische technieken zijn daar een 
mooi voorbeeld van. Het gaat daarbij niet 
alleen om het aanpassen van nu al vaak door 
de voedingsmiddelenindustrie toegepaste 
NIR en optische spectroscopische systemen, 
maar ook om nieuwe vormen zoals op 
microgolf gebaseerde spectroscopie. Deze 
trend van online kwaliteitsmonitoring gaat 
hand in hand met innovatieve micro-elek-
tronica die sensorsystemen verdere moge-
lijkheden biedt op het vlak van snelheid, 
gebruiksvriendelijkheid en accuraatheid. De 
hieraan gekoppelde digitalisering van de ver-
kregen sensordata voegt intelligentie toe en 
leent zich tot integratie met draadloze com-
municatie- en automatiseringstoepassingen.

Innovatietrajecten
Het project beperkt zich niet tot kennisver-
spreiding. Door het stimuleren van netwer-
king en via effectieve partner matching tus-
sen voedingsmiddelenbedrijven en techno-
logieleveranciers worden concrete projecten 
in bedrijven geïnitieerd. Het bedrijvencon-
sortium en de projectuitvoerders vergaderen 

Sensors For Food

Sensors For Food is een door het Vlaams 
Agentschap voor Innovatie door Weten-
schap en Technologie (IWT) gesubsidieerd 
VIS-Traject dat wordt gecoördineerd door 
Flanders’ FOOD. Het is een samenwer-
kingsverband tussen Flanders’ FOOD, vier 
onderzoeksinstellingen en circa 40 bedrij-
ven. Geïnteresseerde bedrijven kunnen  
nog steeds instappen in het project en een  
kijkje nemen op www.sensorsforfood.com. 
Sensors For Food omvat de volgende  
deelprojecten:
•  Een platformwerking dat wordt uitgevoerd 

door Flanders’ FOOD, KU Leuven 

(onderzoeksgroep MeBioS) en Imec 
(onderzoeksgroep I&I); 

•  Een Validatietraject Hyperspectrale  
camera’s waaraan KU Leuven  
(onderzoeksgroep MeBioS) en Imec 
(onderzoeksgroep NVision) werken;

•  Een Validatietraject Millimetergolf  
sensoren waarin VUB (onderzoeksgroep 
ETRO), iMinds (onderzoeksgroep INTEC) 
en Imec (onderzoeksgroep Green Radios) 
participeren;

•  Een Validatietraject Optische Vezel  
Biosensoren dat wordt uitgevoerd door 
KU Leuven (onderzoeksgroep MeBioS). 

Prototype van optische 

vezel biosensor opstel-

ling met als inzet enkele 

optische vezels. (Bron: 

kU leuven)

v.l.n.r. veerle De graef, kris van de voorde, Steven van campenhout, Bart  

De ketelaere en Steven vermeir bij de FoodTexture Puff device, één van de  

innovatieve sensorsystemen die Sensors For Food reeds demonstreerde in de 

workshops.

regelmatig gezamenlijk. Daar wordt, op 
basis van de screeningsresultaten met 
betrekking van de technologie en behoeften, 
nagegaan welke technologieën kansen bie-
den om voedingsmiddelenbedrijven al op 

korte termijn toepasbare oplossingen aan te 
kunnen bieden. Innovatie wordt verder 
gestimuleerd door het organiseren van 
brainstormsessies. Een interessant gegeven is 
dat de micro-elektronica in een hoog tempo 
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mogelijk maken. Dit moet fabrikanten 
in staat stellen om de kwaliteit en de 
houdbaarheid van individueel verpakte 
voedingsmiddelen van zeer nabij te 
volgen in alle stadia van de keten.
De Pasteur Sensor Tag – een ontwikke-
ling binnen het Europees gefinancierde 
‘Pasteur’-project die de ’Food Valley 
Award 2013’ in de wacht sleepte – 
toont aan dat op prototype niveau 
belangrijke technische stappen zijn 
gezet naar sensorplatformen die op 

termijn kunnen worden ingebouwd in voe-
dingsmiddelenverpakkingen. Dit inspireert  
Sensors For Food om in te spelen op het the-
ma van intelligente verpakkingssensoren. 
Samen met Pack4Food organiseerde zij een 
brainstormsessie met verschillende bedrijven 
die input gaven voor een projectvoorstel van 
de Universiteit Gent. 
Het onderzoek betreft het in verpakkingen 
integreren van optische sensoren voor het 
detecteren van bederf en de integriteit van de 
verpakking zelf. Het voorstel werd goedge-
keurd voor ondersteuning in het IWT SBO 
kader en is onlangs van start gegaan onder 
de naam ‘CheckPack’. 
Sensors For Food volgt tevens de ontwikke-
lingen op in organische, printbare, flexibele 
en uitrekbare elektronica, die beschouwd 
worden als sleuteltechnologieën om intelli-
gente verpakkingssensoren kostenefficiënt 
op individuele productverpakkingen toe te 
kunnen passen.

• Steven van Campenhout, veerle De 

graeF, BarT De keTelaere, kriS van De 

voorDe, Steven vermeir •
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evolueert, met name in sectoren als IT, 
telecom en geneeskunde (klinische 
diagnostiek). De voedingsmiddelen- 
industrie kan hiermee zeker haar voor-
deel doen. Zo zijn er innovatietrajecten 
gestart rond drie nieuwe sensortechno-
logieën: millimetergolf sensoren, opti-
sche vezel biosensoren en digitale spec-
trale imaging. Via een nauwe samen-
werking van de projectuitvoerders 
(universitaire onderzoeksgroepen) met 
deelnemende voedings- en technolo-
giebedrijven (waaronder systeemintegra- 
toren), worden deze innovatieve sensor- 
systemen als prototypes getest, uitgewerkt  
en gevalideerd door het leveren van een 
‘proof of concept’.

Toepassingsmogelijkheden
Sensoren die opereren in het millimetergolf-
gebied bieden de mogelijkheid om procespa-
rameters van droog-, verhittings- en vries-
processen af te stellen op een contactloze 
online monitoring van vocht- of ijsgehaltes 
in de geproceste producten zelf. Kwaliteits-
monitoring kan daardoor worden gekoppeld 
aan energiemanagement. De optische vezel 
biosensor heeft potentieel voor de snelle, 
betrouwbare en goedkope detectie en kwan-
tificering van allergenen en micro-organis-
men. Deze vormt een robuust alternatief 
voor de momenteel vaak gebruikte ELISA- 
en PCR-testen die alleen in labo-omstandig-
heden en door gespecialiseerd personeel 
kunnen worden toegepast. Bij digitale spec-
trale imaging wordt spectroscopie uitge-
voerd op elke pixel van de beeldsensor. Het 
laat toe om alles wat in beeld komt in één 
opname spectroscopisch te analyseren in het 
visuele en NIR-gebied. Producenten kunnen 
daardoor beter kwaliteitsdefecten opsporen, 
moeilijke vreemde voorwerpen detecteren 

en identificeren en een beeld verkrijgen van 
de productsamenstelling (in 2D). De digitale 
spectrale camera kan ook worden ingezet 
om objectieve kleuronderscheidingen te 
maken tussen producten of voor patroon-
herkenning. Door inschakeling van CMOS 
beeldsensoren waarin een spectrale filter is 
geïntegreerd, kan de snelheid van beeld- 
opname en beeldverwerking zodanig  
worden verhoogd dat zelfs applicaties in  
sorteersystemen in beeld komen. 

Monitoring verderop in keten
Hoewel het project de focus legt op sensor-
toepassingen in de voedingsmiddelenpro-
ductie, dienen er zich ook innovaties aan 
voor het screenen van voedselkwaliteit in de 
volgende schakels van de voedselketen. 
Daarom worden ook sensortoepassingen in 
de voedsellogistiek onder de loep genomen. 
Momenteel kan kwaliteitsmonitoring reeds 
op een hoger niveau worden getild met 
behulp van sensor to web-toepassingen in de 
koude keten, waarbij continue temperatuur-
monitoring gekoppeld wordt aan tracerings-
systemen. Draadloze communicatietechno-
logie speelt hierbij een cruciale rol. 
Wat experimenteler is de combinatie van 
miniatuursensoren en RFID tags die samen 
het concept van intelligente verpakking 

in januari 2013 stelde imec als eerste 

een (prototype van de) hyperspectrale 

cmoS camera voor die snapshot- en 

videotoepassingen mogelijk maakt. 

(Bron: imec news) 


