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proeffabriek Flanders’food en ilvo open

Innovatie verder ondersteunen
In het voormalige
Rijkszuivelstation in Melle
is de nieuwe Food Pilot
geopend. Het moet de innovatie en optimalisatie in
de Vlaamse voedingsketen
verder gaan ondersteunen.
De nieuwe Food Pilot in Melle werd op 14
oktober feestelijk geopend door Joris Relaes,
kabinetchef van de Vlaamse minister van
Landbouw. Initiatiefnemers zijn Flanders’
Food (het innovatieplatform van de Vlaamse
voedingsindustrie) en het Instituut voor
Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO). Zij
investeerden 5 miljoen euro in het centrum
dat de sector innovatieve technologieën
moet bieden. ‘Met deze proeffabriek willen
we de toegevoegde waarde van onze landen tuinbouwproducten verhogen tot een
win-winsituatie voor alle betrokken’, zei Erik
Van Bockstaele, administrateur-generaal van
ILVO. Mede op verzoek van Flanders’ Food
verbreedt de Food Pilot haar focus op de totale voedingsmiddelensector.

De kabinetchef knipt het lint door. Links naast hem vlnr Erwin Lamot, Eddy Van der Pluym en Geert
Van Royen. Rechts Kathleen Coudijzer, Lieve Herman en Erik Van Bockstaele.

volgt de ILVO-topman. Deze kunnen zo nodig in elke gewenste opstelling worden gekoppeld. ‘Concreet betekent dit dat een
volledig proces op semi-industriële schaal
kan worden nagebootst’, vertelde Eddy Van
der Pluym, voorzitter van Flanders’ Food.
Enkele voorbeelden voor de zuivel zijn een
moderne directe en indirecte aseptische UHTinstallatie of een hoge druk homogenisator
voor bijvoorbeeld het verbeteren van de
emulsiestabiliteit van babymelk.

Waaier aan installaties
Technologiebedrijven, grondstoffen- en ingrediëntenleveranciers, distributie en handel,
consumentenorganisaties, en natuurlijk onderwijs- en onderzoek- of opleidingsinstellingen kunnen er terecht. Ook landbouwers
hebben hier alle baat bij, omdat zij hun basisproducten met een hoge toegevoegde
waarde verwerkt zien in een bloeiende voedingsmiddelenindustrie. Innovaties op gebied
van valorisatie van de restproducten - door
het ontwikkelen van processen voor nieuwe
toepassingen - dragen hier extra aan bij.
‘In de fabriek staat een waaier aan installaties voor de verwerking van de diverse
grondstoffen op semi-industriële schaal’, verzuivelzicht / 3 november 2011

Speciale ruimte voor
challenge testen
Van der Pluym: ‘De keuze voor samenwerking met ILVO lag voor de hand. Heel wat
bedrijven kennen het instituut en de proeffabriek gericht op zuivelonderzoek. Met de nodige bouwkundige aanpassingen en moderniseringen kon deze worden uitgebreid.
Andere troeven zijn de aanpak van het ILVO
gericht op het midden- en kleinbedrijf en de
wetenschappelijke en technologische be-

kwaamheid van haar medewerkers.’ Hij liet
ook verstaan dat de Food Pilot over vier jaar,
als de subsidie ten einde is, zelfbedruipend
moet zijn.

ILVO en Flanders’ Food
Lieve Herman, directeur Technologie en
Voeding bij het ILVO, benadrukte het belang
dat beide partners hechten aan open innovatie en de mogelijkheden die de proeffabriek
in combinatie met het onderzoeksinstituut
biedt. Naast technologische expertise en wetenschappelijke kennis zijn de analysefaciliteiten van het ILVO van cruciaal belang.
Voorbeelden die ze noemde zijn houdbaarheidsonderzoeken, smaak- en samenstellingstesten. ‘Het is niet ver lopen naar ons laboratorium voor bacteriële, fysisch-chemische
en chemische analyses.’ Zij bracht ook onder de aandacht dat in de Food Pilot een
speciale ruimte is ingericht voor ‘challenge’
testen, waar voor onderzoeksdoeleinden
producten opzettelijk kunnen worden besmet met schadelijke en pathogene microorganismen, en wees op de mogelijkheid van
de Food Pilot om operators op te leiden of
bij te scholen. ‘Food Pilot nodigt uit tot een
creatieve en vruchtbare samenwerking.’
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