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Nominaties Food 
Valley Award 2013
voor alweer de negende keer wordt op 24 oktober de Food  
valley Award uitgereikt, de prijs die inmiddels een van de belang-
rijkste innovatieprijzen is in de nederlandse agrifoodsector. De 
winnaar wordt tijdens de Food valley expo bekend gemaakt.

biedt een innovatief antwoord op bovenge-
noemde beperkingen en is dan ook geno-
mineerd voor de Food Valley Award. “In 
de huidige batchdroogsystemen vindt voor 
en na droging veel handling plaats, waar-
door productbeschadiging optreedt. Onze 
supercentrifuge bevat onder meer een 
nieuwe droogtrommel met daarin een 
continu transport door middel van lucht-
injectie”, legt Leo te Brake, algemeen direc-
teur FTNON, uit. Ook bevat de supercen-
trifuge een nieuw aandrijfconcept, waar-
door minder onderhoud nodig is. Het 
roestvast stalen oppervlak van de machine 
heeft bovendien een specifieke nanotech-
nologische behandeling ondergaan, waar-
door er minder aanhechting plaatsvindt.

Pasteur sensortag
Een consortium van onder andere  
Wageningen UR (Food & Biobased 

Drie innovaties zijn genomineerd voor de 
Food Valley Award 2013: de ‘bio product 
processor’, de supercentrifuge en de  
Pasteur sensortag.

Bio product processor
De ‘bio product processor’ (BPP)  is  
ontwikkeld door TCE GoFour uit Stads-
kanaal. De BPP zet met gebruik van  
enzymen (oliehoudende) gewassen, zoals 
koolzaad, op milieuvriendelijke wijze om 
in waardevolle (half)fabricaten voor de 
voedingsmiddelen- en farmaceutische 
industrie en hoogwaardige eiwitten en  
lignocellulose voor diervoeding. De  
processor kan op een agrarisch bedrijf 
(on-farm) worden geplaatst. De opgewekte 
elektriciteit en warmte zijn op het bedrijf 
in te zetten. Het bijproduct olie kan als 
biofuel worden verkocht.
“We zijn zeer verheugd met de nominatie 

want we hebben de afgelopen vijf jaar veel 
energie gestoken in de ontwikkeling van 
de BPP”, zegt Peter van der Klok, directeur 
TCE GoFour. Het bedrijf werkt nauw 
samen met de maatschap Dun uit Mussel-
kanaal, waar binnenkort de BPP wordt 
geplaatst en er demonstratiemogelijkheden 
zijn voor boeren. 

Supercentrifuge
Het droogproces is een belangrijke stap in 
een verwerkingslijn voor sla. Maar de veel-
gebruikte batchdroogsystemen beschadi-
gen de sla, waardoor het product kwaliteit 
maar ook houdbaarheid verliest. Dit leidt 
tot derving. De nieuwe supercentrifuge is 
ontwikkeld door Food Technology Noord-
Oost Nederland (FTNON) uit Almelo in 
samenwerking met de Universiteit Twente 
en uitgevoerd met een nieuwe oppervlak-
tebehandeling van Viwateq. De centrifuge 
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Innovator Roosegaarde en  
AH-topman Van der Laan
Ahold topman Sander van der Laan en innovator 
Daan Roosegaarde zijn dit jaar de hoofdsprekers 
van Food Valley Expo, waar professionals uit de 
agrifoodsector elkaar ontmoeten. Food Valley Expo 
kent een gevarieerd programma. Zo gaat dagvoor-
zitter Astrid Joosten in gesprek met Sander van der 
Laan, algemeen directeur Albert Heijn, COO 
Ahold Europe, over zijn visie op de trends en ont-
wikkelingen in agrifood en retail. Ook ontwerper, 
kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde zal 
een lezing geven op de expo. Roosegaarde is 
eigenaar van Studio Roosegaarde, gevestigd in 
Waddinxveen én Shanghai. Hij houdt zich bezig 
met de vraag hoe kunst en technologie zijn in te 
zetten om de relatie van de mens tot zijn omgeving 
te versterken. 

Interactieve sessies

Food Valley Expo biedt de gehele dag gelegenheid 
om deel te nemen aan grotere of kleinere sessies, 
zoals de interactieve sessie van het Koplopers In 
Ambitie (KIA)-programma. Hierin vertellen experts 
wat er op terreinen als valorisatie van reststromen, 
duurzaam energiegebruik, duurzaam watergebruik 
en gezonde producten mogelijk is, en laten bedrij-
ven zien hoe ze deze kennis succesvol hebben 

toegepast in de praktijk. Ondernemers met 
exportambities kunnen zich laten inspireren door 
studenten van de opleiding Food Design & Innova-
tion aan de HAS, die een aantal typisch Neder-
landse producten hebben gerestyled voor de Duit-
se en Vlaamse markt. In een interactieve sessie op 
de expo, georganiseerd door het Food2Market-
project, presenteren ze hun beste ontwerpen en 
ontvangen ze feedback.

Internationale focus

De expo is er ook voor internationale bezoekers en 
Nederlandse bedrijven gericht op de internationale 
markt. Zo is FoodMatch 2013 een internationale 
matchmaking voor uitwisseling van bijvoorbeeld 
technologie of kennis of een kennismakingsge-
sprek met een toekomstige zakenpartner binnen of 
buiten Nederland. Een aantal ontbijtsessies vooraf-
gaand aan de expo is eveneens internationaal 
georiënteerd en richt zich op productlancering op 
de Duitse en Nederlandse markt en het nieuwe 
Europese subsidieprogramma Horizon 2020. 

Food Valley Expo, georganiseerd door Food  

Valley NL, 24 oktober in Congrescentrum  

Papendal, Arnhem. Informatie over het program-

ma, profileringsmogelijkheden en aanmelding:  

www.foodvalleyexpo.nl.

Research FBR), NXP Semiconductors 
(chipproducent) en een aantal technische 
universiteiten heeft zich de afgelopen jaren 
gericht op de ontwikkeling van een sensor-
tag voor versproducten. “Nederland heeft 
een sterke technologische sector én een 
sterke agrifoodsector. Combinatie van deze 
twee werelden levert unieke producten op”, 
aldus Toine Timmermans van Wageningen 
UR over de ontwikkeling van de sensortag.
De sensortag bevat een chip met achter-
grondinformatie van een product – zoals 
de groeicondities, moment van oogsten, 
weersomstandigheden en kwaliteit bij oog-
sten – allemaal informatie die relevant is 
om te bepalen hoe lang een product houd-
baar is. Op het moment dat de sensortag 
op het product wordt geplaatst (voorals-
nog op krat, doos of pallet), meet het ook 
de luchtvochtigheid, temperatuur, pH en 
dergelijke. De combinatie van de achter-
grondinformatie en de continue metingen 
levert een realistische houdbaarheids-
datum en kwaliteitsbeoordeling op,  
doordat de koppeling is gemaakt met kwa-
liteitsmodellen die binnen het consortium 
zijn ontwikkeld door FBR.

• Emmy KoElEman •

e. koeleman, Food valley nl

Sander van der laan, algemeen directeur Albert heijn.  Daan roosegaarde, bedenker van innovatieve interactieve concepten. 
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