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Uitnodiging  

 

In het kader van de IWT Oproep ‘VIS-Trajecten 2010’ zullen Flanders’ FOOD en onderzoekspartners uit 

IMEC, K.U.Leuven en VUB half december het projectvoorstel ‘Sensors For Food’ indienen.   
 

In dit project slaan we samen met deelnemende bedrijven de handen in elkaar om innovatieve sensoren te 

evalueren, optimaliseren en valideren voor toepassingen in de voedingsindustrie.   
 

Sensoren laten toe om voedselkwaliteit, -veiligheid en –processing op een betere, accuratere en snellere 

manier op te volgen.  Daartoe beoogt het project een screening van noden in de voedingsindustrie, een 

technology watch van het immer evoluerende sensortechnologieaanbod, netwerking en partnermatching tussen 

voedingsbedrijven en technologieleveranciers, dienstverlening en opleiding omtrent het gebruik van bestaande 

sensoren.  Bovendien hebben we drie innovatieve sensortypes geïdentificeerd die concreet voor verschillende 

toepassingen in de voedingsindustrie zullen worden uitgewerkt.  Dit omvat haalbaarheidstesten op 

grondstoffen, tussenproducten, eindproducten en/of processen van deelnemende bedrijven; gevolgd door 

aangepaste optimalisatie en hulp bij implementatie.  Dit alles wordt voor 80 % gesubsidieerd door het IWT.   
 

Tijdens deze infonamiddag worden de beoogde diensten, activiteiten, evenals de drie specifieke sensortypes 

toegelicht.  U krijgt ruim de gelegenheid om samen met de adviseurs en de onderzoekers de inhoud van het 

projecten te bespreken en in te vullen.  Zo worden de diensten, activiteiten en onderzoekswerkpakketten 

verder afgestemd op wat u als bedrijf nodig heeft.   
 

Programma   

13u00 – 13u30 Welkomkoffie   

13u30  14u15 Sensors For Food – Algemeen 

Noden, Technology Watch, Netwerking, Dienstverlening & Opleiding, Kennisverspreiding 

Flanders’ FOOD, imec & MeBioS-K.U.Leuven    

14u15  14u55 

 

Optische Vezel Biosensor: detectie van allergenen, micro-organismen en GMOs  

Noden, Kennisopbouw, Vertaal/demo onderzoek, Praktijktesten, Kennistransfer  

MeBioS-K.U.Leuven    

14u55  15u10 Koffiepauze 

15u10 – 15u50 Hyperspectrale Camera’s: vreemde voorwerpen, productkwaliteit en -samenstelling  

Noden, Kennisopbouw, Vertaal/demo onderzoek, Praktijktesten, Kennistransfer  

Imec & MeBioS-K.U.Leuven 

15u50 – 16u30 Millimetergolfsensoren: optimalisering van droog- en vriesprocessen  

Noden, Kennisopbouw, Vertaal/demo onderzoek, Praktijktesten, Kennistransfer  

ETRO-Vrije Universiteit Brussel  
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Deelnemen: 

Benieuwd wat deze technologie kan op uw grondstoffen, tussenproducten of eindproducten?  Ziet u 

mogelijkheden in procesoptimalisatie? Schrijf dan nu online in voor deze infonamiddag via: 

http://www.flandersfood.com/inschrijving-infonamiddag-sensors-for-food.   

 

Deelname is gratis.  

 

Een routebeschrijving naar De Montil te Affligem kan u raadplegen via: 

http://www.demontil.com/nl/.  

 

U kan reeds vrijblijvend uw specifieke interesse in de diensten, activiteiten en/of technologieën van 

‘Sensors For Food’ aangeven via: http://www.flandersfood.com/interesseverklaring-sensors-food-

project.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij kijken uit naar uw deelname 

 

 

Het Sensors For Food team 

 

 

 

Indien u vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met:  

Steven Van Campenhout (tel 02/550 17 44, steven.vancampenhout@flandersfood.com)  
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