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Concurrentiële 
industrie
Het Foodinofra-project wil innovatie in de voedingsindustrie  
stimuleren via de creatie van een open pilootinfrastructuur.  
De beschikbare pilootapparatuur in Vlaanderen wordt in kaart 
gebracht en beter bekend gemaakt bij de bedrijven uit de  
agrovoedingsindustrie. 

Open innovatie door delen pilootinfrastructuur

Flanders’ Food, Fevia Vlaanderen en ILVO 
sloegen twee jaren geleden de handen in 

Instelling of bedrijf Afdeling
Barry Callebaut Innovation Center
Bio Base Europe Pilot Plant
Cargill Afdelingen zuivel, bakkerij en confectionery
Confiserie Jonas
Cube
Emulco
Flamac
KU Leuven Afdeling MeBioS, Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwpro-

ducten vzw
KU Leuven Campus Gent, onderzoeksgroep voor Technologie en Kwaliteit van 

Dierlijke Producten
KU Leuven Centrum voor Levensmiddelen- en Microbiële Technologie
KU Leuven Technologiecampus Geel, Lab4Food
KU Leuven Technologiecampus Gent, groep EFBT
MEAM
Packo Industry
Skilliant - SBM Horeca en Voeding
UGent Campus Schoonmeersen, labo brouwerij
UGent Campus Schoonmeersen, labo graantechnologie
UGent Campus Schoonmeersen, labo zuiveltechnologie
UGent Campus Kortrijk
UGent Labo voor Levensmiddelenmicrobiologie en - conservering
UHasselt VerpakkingsCentrum
VITO Scheidings- en conversietechnologie
Vives Campus Roeselare
Vrije Universiteit Brussel Onderzoeksgroep Industriële Microbiologie en Voedingsbiotechnologie

Tabel 1. Overzicht van deelnemende onderzoeksgroepen en bedrijven.

elkaar voor het Foodinofra-project. Het ge-
heel van beschikbare apparatuur is nog te 

weinig bekend bij bedrijven, waardoor deze 
niet optimaal benut wordt voor product- en 
procesinnovatie. De Food Pilot met  
standplaats bij ILVO in Melle biedt als ap-
plicatie- en analysecentrum voor de agro-
voedingsindustrie een ruim aanbod van  
pilootapparatuur, maar zoekt complemen-
tariteit bij onderzoeksinstellingen en bedrij-
ven daar waar een applicatie ontbreekt. 
De inventarisatie hee! als doelstelling om 
inzicht te creëren in waar een bedrijf voor 
welke applicatie terecht kan en dit ook beter 
en breder bekend te maken. De inventarisa-
tie is te consulteren op een extra pagina op 
de website van Food Pilot.  
Vandaag telt de inventaris 290 toestellen, 
van 18 onderzoeksgroepen en 9 bedrijven, 
en overspant het alle sectoren van de agro-
voedingsindustrie (zie kader). Maar dit is 
geen eindpunt, de Food Pilot blij! uitnodi-
gen dat onderzoeksgroepen en bedrijven 
hun beschikbare pilootapparatuur verder 
kenbaar maken en laten plaatsen op de  
online inventaris. 

Open innovatie
Open innovatie via het delen van piloot- 
apparatuur leidt ertoe dat er meer piloottoe-
stellen beschikbaar komen voor het realise-
ren van innovaties. Bovendien leidt het tot 
samenwerkingen. Heel wat bedrijven zien 
het aanbieden van piloottesten als een toe- 
gevoegde waarde in hun dienstverlening.  
Tot slot levert het openstellen van piloot- 
infrastructuur een economisch voordeel  
op indien een huurprijs gevraagd wordt.  
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Verhitten Koelen en
vriezen

Mengen en
verkleinen Drogen Afvullen en

verpakken Fermenteren Filtreren Overige

ZUIVEL VLEES
•     UHT toestel
•     Platen pasteurisator
•     Batch pasteurisator

•     Multifuctionele kast
•     Kookketel
•     Kookkast
•     Frituurlijn

CONFISERIE EN CHOCOLADE
•     Drageerketel
•     Candy cooker
•     Candy depositor
•     Tempereertoestel
•     Conche
•     Oven

BEREIDE MAALTIJDEN
•     Stamer
•     Autoclaaf
•     Barbecue
•     Bain Marie
•     Oven
•     Microgolfoven

BAKKERIJ
•     Oven
•     Wafelijzer

SNACKS EN DIERENVOEDERS

•     Extruder

GROENTEN, FRUIT EN AARDAPPELEN

•     Meng- en homogeniseertoestel
•     Kookketel
•     UHT toestel

fysische kwaliteit van het product. Food Pilot 
biedt bedrijven eveneens de nodige weten-
schappelijke ondersteuning voor innovatie. 

Concurrentiële industrie
De Vlaamse Overheid onderstreept het belang 
voor een concurrentiële industrie om in te 
spelen op de uitdagingen van de toekomst.  
Dit kan door bestaande industriële activiteiten  
te vernieuwen en bijkomende industriële acti-
viteiten verder te ontwikkelen door innovatie.
Omdat het project Food-inofra het veran-
deringsproces bij voedingsbedrijven stimu-

leert, ondersteunt het 
Agentschap Ondernemen 
het project in het kader 
van het Nieuw Industrieel 
Beleid.

• KAREN VERSTRAETE •

Dr.ir. K. Verstraete, wetenschappelijk medewerker  

Food Pilot, Melle 

processing. Na a!oop krijgen de bedrijven de 
teststalen mee voor verder onderzoek. De 
procesparameters bepalen hoe het produc-
tieproces in de productie kan worden opge-

schaald. Additionele laboanalyses geven in-
zicht in de microbiologische, chemische en 
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Onderbenutte piloottoestellen leveren op die 
manier dan meer rendement op. 

Complementariteit gevonden
Het infrastructuurnetwerk beslaat een groot 
toepassingsgebied. Zo vinden bedrijven er 
naast de klassieke applicaties voor groenten, 
fruit, vlees, zuivel en andere productcatego-
rieën ook grootschalige bioreactorprocessen 
bij Bio Based Europe Pilot Plant, of simula-
ties op nanoschaal bij Flamac. Het luik van 
de confectionery dat ontbreekt in de Food Pi-
lot, wordt dan weer aangeboden door Cargill 
dat daarvoor zowel piloottoestellen, analyses, 
als kennis deelt. Voor chocoladebewerkingen 
kunnen belangstellenden terecht bij onder 
andere het gloednieuwe applicatielab van  
Barry Callebaut, of bij de kleinere Con"serie 
Jonas, die proefproducties bereidt op maat. 
Emulco stelt emulgeer- en menginstallaties ter 
beschikking voor pilootproeven. Bij Cube is 
het mogelijk IQF portioning van producten  
te testen in reële industriële condities. Voor 
brouwerijtechnologie en verpakking kan een 
bedrijf aankloppen bij de onderzoeksgroepen.

Van idee tot product
De Food Pilot begeleidt bedrijven van idee  
tot product, of in meerdere stappen van een 
innovatietraject. Verbetering van een product 
of een proces worden op con"dentiële wijze  
besproken. Bedrijven kunnen aan de slag in 
de proe#euken, maar onderzoek naar de ver-
werking van (nieuwe) ingrediënten kan ook 
in de productiehal. Bedrijven zien op die  
manier hoe hun product evolueert tijdens de 

De Food Pilot beschikt over mogelijkheden voor UHT-verhitting. 

‘ Beschikbare apparatuur  
te weinig bekend’

Figuur 1. Een blik op de piloottoestellen op de website www.foodpilot.be/nl/toestellen-extern, onder de  

categorie verhitting. Per toestel wordt het merk en het type vermeld, alsook het toepassingsgebied, de  

specificaties en de contactgegevens van het bedrijf of de onderzoeksgroep.


