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vakbeurs

Vakbeurzen  
bundelen krachten

De complete keten van de maakindustrie is dit najaar in  
utrecht vertegenwoordigd, als daar de vakbeurzen industrial 
Processing, macropak en de World of Technology & science 
gelijktijdig plaatsvinden. in totaal 900 exposanten tonen de 
nieuwste ontwikkelingen vanaf het onderzoek en het laborato-
rium tot automatisering, processing en uiteindelijk verpakken.

presenteren designbureaus zich. Verder is er 
een Ontwerp & Design-paviljoen. Bezoekers 
gaan hier met onder meer designsoftware 
zelf aan de slag. Macropak profileert zich 
hiermee als een event dat meer is dan een 
vakbeurs van verpakkingsmachines.

Inhoudelijke programma’s
Naast het expositieprogramma hebben alle 
beurzen een groot inhoudelijk programma. 
Onder het paraplubegrip Cleantec – energie, 
duurzaamheid, onderhoud en innovatie – 
heeft de Jaarbeurs rond Industrial Processing 
lezingen georganiseerd met de partners 
Federatie Energie Consultants, het Institute 
for Sustainable Process Technology en de 
Nederlandse Vereniging voor Doelmatig 
Onderhoud. 
Het Nederlands Verpakkingscentrum 
(NVC) organiseert dagelijks walk-in semi-
nars op Macropak over design van verpak-
kingen, materiaalkeuze en andere trends. De 
eerste beursdag presenteren ook de tien fina-
listen van de Gouden Noot hun innovatieve 
verpakkingsconcept. Bovendien organiseren 
het NVC en de Jaarbeurs het deSIGN con-
gres op 1 en 2 oktober over de zeven design-
trends: milieuvriendelijk, hersluitbaar, func-
tioneel, minimalistisch, matte afwerking, 
intelligent en cartoon.
www.industrialprocessing.nl,  
www.industrialeuropeandairyshow.com, 
www.macropak.nl

• Carina Grijspaardt-Vink •

Van 30 september tot en met 3 oktober is in 
Jaarbeurs Utrecht de complete maakindus-
trie met één toegangskaartje te bezoeken. 
Verpakkingsbeurs Macropak en de vakbeurs 
voor procesapparatuur, -engineering en 
-automatisering Industrial Processing vin-
den voor de eerste keer plaats in co-locatie 
met de vier werelden van World of Techno-
logy & Science (WOTS), georganiseerd door 
FEDA en FHI. WOTS is de opvolger van 
HET Instrument en omvat de vakbeurzen 
voor aandrijftechniek, industriële automa- 
tisering, meet- en regeltechniek en laborato-
riumtechnologie.

Industrial Processing
Energie, procesinnovatie, efficiënt onder-
houd en hygiëne zijn de thema’s van Indus-
trial Processing. De beurs richt zich op de 
totale procesindustrie met de voedingsmid-
delenindustrie als belangrijke sector. De zui-
velindustrie is er als marktsegment zelfs spe-
ciaal uitgelicht door de organisatie van een 
apart onderdeel binnen de beurs: de Indus-
trial European Dairy Show.

Macropak
Design en innovatie vormen een groot the-
ma op de verpakkingsbeurs Macropak. Op 
de beursvloer wordt een Design Center inge-

WOTS met X-pedities
Ruim 400 bedrijven presenteren vier dagen 
lang hun innovaties, kennis en kunde in de 
technologie op de World of Technology & 
Science (WOTS). De beurs bestaat uit vier 
werelden: World of Automation, World of 
Laboratory, World of Motion & Drives en 
World of Electronics. Gelijktijdig met de 
expositie is er een 
conferentieprogram-
ma en een een diver-
siteit aan interactieve 
beursprojecten. Een 
daarvan is de X-pedi-
tion ‘Meet DNA’. De deelnemer start de 
X-pedition met een gehaktballetje als sam-
ple en volgt een route op de beursvloer. 
Door te meten en te analyseren op stands, 
wordt de DNA-samenstelling bekend. 
Technieken en technologieën van  
monstervoorbereiding, DNA-isolatie, eiwit-
kwantificatie, PCR-test en meer, zijn in de 
X-pedition opgenomen.
www.wots.nl

richt waar een supermarkt is nagebootst. 
Exposanten kunnen hier hun verpakkingen 
in de schappen leggen. Bij de Meetingpoints 

industrial Processing besteedt aandacht aan energie, 

duurzaamheid, onderhoud en innovatie.
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