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Technologie

Al sinds 1997 staat de Anuga FoodTec 
bekend als het grootste en belangrijkste 
evenement voor de voedingsmiddelen- 
en drankenproductie ter wereld. 
Drie jaar geleden liet de beurs een enigs-
zins terughoudende indruk achter. Het 
aantal innovaties lag lager dan in 2003, 
toen er veel vernieuwende concepten 
werden gepresenteerd. De nadruk lag in 
2006 toch vooral op verbetering van het 
bestaande en op meer flexibiliteit. Of de 
voorzichtige trend zich voortgezet heeft, 
weten we over twee weken. 

Kwaliteit
Verbazing zou een zekere terughou-

dendheid niet wekken, nu stijgende 
grondstofprijzen, een kredietcrisis en 
voorspellingen over een ernstige eco-
nomische malaise veel bedrijven in hun 

greep hebben. Maar er is ook veel te zeg-
gen voor het adagio ‘geen paniek en juist 
nu investeren’. Voor een deel zal dat wel 
moeten, zeker nu er steeds meer, door 

Dé internationale foodbeurs, 

Anuga FoodTec, zal tussen 

10 en 13 maart Keulen weer 

veroveren. De driejaarlijkse 

beurs vindt voor de vijfde 

achtereenvolgende keer plaats 

en lijkt ook dit keer op veel 

belangstelling te kunnen 

rekenen. 

Anuga FoodTec verwacht 
opnieuw stijgende lijn

Anuga FoodTec
Koelnmesse, Keulen
Ingangen Noord, Oost en Zuid.
Hallen 4.1, 5.1, 6, 7, 8, 9, 10.1

10-13 maart 2009
Open: elke dag van 9.00 tot 18.00 uur.
Organisatie: Koelnmesse en DLG (Deutschen Landwirt-
schafts-gesellschaft). 
•	 www.anugafoodtec.com 

www.koelnmesse.nl

Online toegangskaarten kopen geeft flinke korting.
Ticket is tevens vervoersbewijs voor regionaal openbaar 
vervoer (bus, tram, trein).

Wat waar wanneer?

11 en 12 maart: Voedselveiligheidsstandaarden (Food 
QAT)
11 en 12 maart: InnoBev Global Soft Drinks Congres 
(Zenith International i.s.m. het tijdschrift Beverage Innova-
tion)
9 en 10 maart: PETnology Europe Congres (PETnology)
11 maart: Juice Tec (Foodnews)
12 maart: Duurzaam Verpakken (Nova Instituut)
Daarnaast vinden gedurende de gehele beurs discussiefora 
plaats over tal van actuele onderwerpen. Het complete pro-
gramma, inclusief tijden en locaties, is te downloaden van 
de website.
De meeste bijeenkomsten bieden een simultaanvertaling in 
Engels en Duits.

Congressen
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wetgever zowel als consument, eisen worden gesteld aan de 
kwaliteit van producten. Versheid én houdbaarheid, hygiëne en 
kwaliteitsbewaking, milieuaspecten en duurzaamheid: allemaal 
eigenschappen die ervoor zorgen dat de fabricage van levens-
middelen steeds complexer wordt en vernuftiger technieken 
vereist. 
Maar misschien sluit het één, financiële oplettendheid, het 
ander, investeren in vernieuwing, niet uit. Zoals het geval is bij 
energie- en dus kostenbesparende technologieën. 

Stijgende lijn
Zo de crisis al haar intrede heeft gedaan, aan de verkochte vier-
kante meters en de te verwachten bezoekersaantallen valt dat 
niet te merken. Hoewel Tetra Pak zich teruggetrokken heeft (zie 
ook kader rechts) lijkt zich voor het derde jaar op rij een stijgen-
de lijn te manifesteren. In 2003 telde de organisatie meer dan 
1.100 standhouders uit 44 landen en circa 35.000 vakbezoekers 
uit 134 landen. 
In 2006 waren dat 1172 ondernemers uit 45 landen en 39.000 
vakbezoekers uit 146 landen.
Dit jaar worden 1.200 exposanten uit opnieuw ruim veertig 
landen verwacht. Tekenend is dat dit jaar voor het eerst ook hal 
8 in gebruik zal zijn: een uitbreiding van het aantal vierkante 
meters dus. 
Groei in bezoekersaantallen is er vooral geweest uit Aziatische 
landen en de Benelux.
In 2006 kwamen 3.071 Nederlandse vakbezoekers naar de Anu-
ga FoodTec. In 2003 waren dat er 2.367: een stijging van 22%. 
Uit België kwamen in 2006 998 bezoekers, ietsje meer dan drie 
jaar ervoor (979).

Cross-over-concept
Ook dit jaar is het zogenaamde cross-over-concept het uit-
gangspunt, zelfs het handelsmerk, van de beursorganisatie. 
Grensoverschrijdend dus en wel in drie betekenissen: sowieso is 
de beurs natuurlijk letterlijk grensoverschrijdend. Deelnemers 
en bezoekers uit de hele wereld maken het evenement tot een 
internationaal trefpunt. Verder is de beurs procesgeoriënteerd 
en wil integrale concepten bieden, van productie tot en met 
transport. De derde cross-over wil zeggen dat de organisatie 
welbewust een brancheoverstijgend aanbod heeft en zich dus 
richt op de totale levensmiddelenverwerkende industrie. Een 
technologie die succesvol is, blijkt dat immers ook vaak in een 
andere branche te zijn. Zonder oogkleppen zie je nu eenmaal 
meer. 

Randprogramma
De inhoudelijke zwaartepunten: procestechniek, verpakkings-
techniek, voedselveiligheid/milieutechniek, automatisering en 
ingrediënten/hulpstoffen worden dagelijks omlijst door een 
uitgebreide randprogrammering. 
Zo zijn er drie bijzondere events: De Robotik-Pack-Line (een 
gerobotiseerde verpakkingslijn voor hamburgers), de Pac-
kaging Special (een bijzondere presentatie van de verpakkings-
keten en de invloed van de verschillende stadia op de CO2-
uitstoot) en de Packaging Wall of Excellence (een opvallende 
presentatie van kunststof verpakkingen).
Ook is er een uitgebreid congresprogramma (zie kader). 

Vakbeurs Afvul- en verpakkingstechnologie:  
wat brengt de beurs?
Hoezeer verwachtingen steeds op korte termijn moeten 
worden bijgesteld in deze economische crisis, illustreert 
Anuga FoodTec. De vakbeurs brengt vanouds veel novitei-
ten op het gebied van afvul- en verpakkingstechnologie. 
Niet in de laatste plaats komt dit door imposante beurs-
deelnames van grote aanbieders van deze technologie. 
Tijdens de vorige editie toonde Tetra Pak de grootste inno-
vatiekracht door met de meest baanbrekende noviteiten 
te komen. Op zijn zachtst gezegd opmerkelijk is dan ook 
de aankondiging dat juist dit bedrijf, een van grootste 
verpakkingsbedrijven ter wereld, afziet van deelname aan 
Anuga FoodTec. Als reden noemt Tetra Pak dat veel van 
zijn klanten hebben aangegeven uit kostenoverwegingen 
de beurs niet te zullen bezoeken. Het zou vooral gaan om 
Europese bedrijven. Of dit daadwerkelijk zo zal zijn, moe-
ten de bezoekerscijfers aan het einde van de beursperiode 
uitwijzen.

Noviteiten
Tal van andere verpakkingsbedrijven lijken niet met de lijn 
te breken om noviteiten te presenteren. 
Bag-in-box-verpakker Rapak demonstreert Intasept2 in 
hal 7.1, stand G11, een uitbreiding van de aseptische vul-
technologie. Het systeem is gebaseerd op een dubbele 
membraantechnologie. Volgens Rapak is dit het enige com-
mercieel verkrijgbare systeem dat voor en na afvullen met 
warmte wordt afgesloten. Met Intasept2 kan de afvulsnel-
heid van de bestaande verpakkingen worden verhoogd. 
Ook zijn meerdere dispensers toepasbaar, zodat het afvul-
systeem meer soorten vloeistoffen aankan.

Ishida brengt een tray-
verpakkingslijn met hoge 
snelheid, een automati-
sche weger voor verse, 
kleverige producten, een 
röntgendetectiesysteem 
en een nieuw software-
programma dat honderd 
controlewegers combi-
neert. De noviteiten zijn 
te zien in hal 7.1, stand 
G018/H019.

De nieuwste 
ontwikkelin-
gen binnen 
het Lifecycle 
Performance-
concept van 
CFS zijn de 
PowerPakRT 
thermoformer voor middelgrote toepassingen en de Tiro-
LabelNT. De nieuwe etiketteerder kan non-stop doorlopen, 
ook tijdens het wisselen van de etikettenrollen Dit laatste 
is mogelijk doordat de etikettendispenser en applicator 
gescheiden zijn ondergebracht in twee afzonderlijke modu-
les. CFS is te vinden in hal 6, stand D050.

Volgens fabrikant Oystar is 
de machine met de hoogste 
snelheid ter wereld voor het 
verpakken van boter te zien 
op (zijn) stand: D36 in hal 
6. De maximale capaciteit 
bedraagt 250 verpakkingen 
van maximaal 250 gram boter 
per minuut. Belangrijk aspect 
van de lijn is de flexibiliteit. 
Verschillende verpakkingsfor-
maten zijn te verwerken. Deze 
Multipak is goed te combine-
ren met de eveneens nieuwe 
Moduline 2.0 modulaire trayverpakkingsmachine. 

Cathri van de Haar en Carina Grijspaardt-Vink
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