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Voorwoord
Aanleiding van dit rapport is feitelijk het afscheid van Hans Papenhuijzen als medewerker van de Nationale Raad voor het Landbouwkundig Onderzoek (NRLO), later
omgevormd tot InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster. Dat afscheid was
in mei 2001.
Tijdens een symposium, in combinatie met een workshop, die in het kader van zijn
afscheid werd georganiseerd, werd een aantal lezingen gegeven door specialisten uit
de kennisinfrastructuur en uit het bedrijfsleven1. Zij leverden een doorkijkje naar de
technologie van morgen op het terrein van de voedselverwerking. Er werden twee
hoofdlijnen voor gewenste innovaties onderscheiden:
1. Zero-loss production. De basis achter dit idee is dat er behoefte is aan apparatuur,
waarmee verliezen in productielijnen extreem worden gereduceerd. Tegenwoordig is
er bij elke productielijn nog steeds behoorlijk wat uitval. De reden hiervoor is dat
kleine variaties in de grondstoffen of in de productieomgeving (maar vooral in combinatie met elkaar) in samenhang met een onvoldoende begrip van de fysische en
chemische basisprocessen tot ongewenste processen of eindproducten kunnen leiden,
met als resultaat daarvan onvermijdelijke doch ongewenste verliezen. Wanneer men er
in zou slagen om vanuit een gedegen kennis van de grondstoffenspecificaties en de
productieomgeving deze variaties door gebruik van slimme, goed begrepen processen
op te vangen, dan zouden die ongewenste verliezen misschien niet meer optreden. Dit
is gewenst omdat het goed past in de gedachtegang over maatschappelijk
verantwoord ondernemen: het volledig benutten van grondstoffen. Dure grondstoffen
hoeven dan niet meer in het varkensvoer terecht te komen, maar kunnen volledig
worden gebruikt voor menselijke consumptie.
2. Massa-individualisering. Wanneer men er in zou slagen om productielijnen op te
zetten die vanuit een gedegen kennis van de grondstoffen en de productieomgeving
(apparatuur) meteen datgene kunnen maken wat wordt verlangd, dan zou men er heel
snel in kunnen slagen om nieuwe producten op de markt te brengen in reactie op
nieuwe vragen uit de markt. Momenteel kost een aanpassing van een productielijn al
gauw een half jaar.
Kleinschaliger zijn die apparaten er al: denk aan koffieautomaten waar tegenwoordig
ook thee en soep uit komen. Het is natuurlijk veel lastiger om deze apparaten groot-
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schaliger te maken en bovendien geschikt te maken voor de verwerking van basisgrondstoffen tot een eindproduct waarvan nu nog niet bekend is dat de consument er
morgen om gaat vragen. Dat vraagt immers om een grote mate van flexibiliteit van de
productielijnen.
Na de inleidingen werd in een levendige discussie onder regie van Felix Meurders
gereageerd door de toehoorders op de beloften, die de toekomst voor ons als burger/consument zouden inhouden.
Daarna volgde de uitdaging om de resultaten van de middag op een goed communiceerbare wijze vast te leggen. Dat bleek lastig. Na een traject waarin naar wegen werd
gezocht om tot een goed resultaat te komen, is uiteindelijk journalist Joost van
Kasteren erin geslaagd om een journalistieke vertaling en samenvatting van de lezingen en de daarop volgende discussie op te stellen. Hij heeft in aanvulling op de al
beschikbare informatie nog een aantal interviews afgenomen om daarmee de actualiteit van het stuk te verbeteren.
Natuurlijk resteren nog vragen. Het is zeer de vraag of de consument akkoord wil gaan
met een extreme mate van technologisering van de voedselproductie. We zijn weliswaar al lang gewend dat de productie van een auto al bijna volledig met robots gaat.
Medicijnen worden gemaakt in hoogtechnologische omgevingen waar ook bijna geen
mensenhand meer aan te pas komt. Een patiënt in een ziekenhuis ligt tegenwoordig
ingeplugd aan een grote hoeveelheid elektronische hulpmiddelen. Operaties worden
al uitgevoerd met behulp van virtual reality en robots. Echter op het terrein van de
voedselvoorziening wordt verregaande technologisering met meer argwaan bekeken.
De Duitse consument lijkt de Nederlandse tomaat of komkommer soms meer met een
chemisch product te vergelijken dan met een natuurlijk product. De reden is misschien
het imago van de voedingstuinbouw: de productieomgeving is verregaand gemechaniseerd en geautomatiseerd, grond en hemelwater krijgt de plant niet meer te zien, het
plukken gaat met robots. Door weer anderen wordt ons voedsel meer en meer gezien
als een bron van specifieke gezondheidsbevorderende stoffen: dit is het begin van
verregaande medicalisering van ons voedsel. De menselijke maat lijkt misschien toch
wel een beetje zoek. Als ook nog eens al ons (verwerkte) voedsel alleen nog
geproduceerd gaat worden in een extreem vertechnologiseerde omgeving, is er dan
niet een groot risico voor een nog verdergaande vervreemding van de consument met
ons voedsel? Van Kasteren is er in geslaagd ook dit onderwerp aan de orde te stellen.
Dat is wellicht ook het grote voordeel van een onafhankelijk waarnemer: iemand die
de technologische “sky is the limit” terugbrengt naar de hoogte waarop wij ons
bewegen: de grond.
Dr. G. Vos,
Directeur InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster
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Samenvatting van de presentaties 2
Presentatie Remko Boom (WUR)
Remko Boom presenteerde een in opdracht van de NRLO geschreven essay met de titel
”Geavanceerde verwerking van agrogrondstoffen tot levensmiddelen”. In het essay
werden de ontwikkelingen op technologiegebied beschreven, die kunnen leiden naar
de “maaltijd van morgen”. Hoe die maaltijd er echter concreet uit zal gaan zien, is
onvoorspelbaar. Het gaat tenslotte niet om technologie alleen. Ontwikkelingen op het
terrein van technologie en ontwikkelingen in de markt zijn ook moeilijk van elkaar los
te koppelen: de technologie beïnvloedt de markt en andersom. In de presentatie werd
gefocusseerd op de verwerkingstechnologie. Het oorspronkelijke essay van Remko
Boom, dat aan de basis ligt van de presentatie bespreekt één en ander in een veel
breder kader. Boom benadrukte, dat de levensmiddelenindustrie zeer breed qua opzet
is; in het essay is geprobeerd deze brede industrietak te vangen in een viertal
profielen. Vanuit deze vier profielen zijn vervolgens weer twee alles overheersende
onderwerpen te destilleren:
1. Eén op het gebied van de beschikbaarheid van ingrediënten, dat wil zeggen zoveel
mogelijk gebruik maken van de grondstof en zo weinig mogelijk verspillen.
Hiervoor zijn nieuwe ontwikkelingen in de scheidingstechnologie van belang. Deze
kunnen gericht zijn op primaire scheiding: het scheiden/fractioneren in globale
grondstoffen (vetten, suikers, wei, enzovoorts) maar ook op selectieve scheiding,
bijvoorbeeld aflatoxine verwijdering en winning van bepaalde waardevolle stoffen
uit de “reststromen” die als nutriënten zijn te gebruiken in bijvoorbeeld Functional
Foods.
2. Ten tweede is er het vraagstuk omtrent het flexibel verwerken. Verschillende
grondstoffen/producten moeten verwerkt worden in een bedrijf en daarnaast
wordt de productvraag steeds flexibeler. Er moet worden ingespeeld op diversiteit
en er moet steeds meer worden geleverd “op commando”. Boom noemde onder
meer miniaturisatie, conceptueel procesontwerpen en simulaties puzzelstukjes die
nodig zijn om flexibel te kunnen verwerken.
Miniaturisatie maakt gebruik van kleine apparaatjes, die nu kunnen worden gemaakt
door ontwikkelingen in het maken van computerchips. Het grote verschil is echter, dat
er nu geen elektrische stromen, maar vloeistoffen en gassen door hele kleine
kanaaltjes stromen. Deze mini- of microapparaatjes kunnen als “automaten” worden
geplaatst bij retailers of elders (dit is het idee van gedistribueerde productie: productie
niet meer in de fabriek zelf), waardoor er directe interactie mogelijk is tussen
consument en producent. Deze apparaatjes zijn makkelijk aan elkaar te koppelen,
waardoor flexibel produceren mogelijk wordt (voor het ene product wordt een
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specifiek apparaatje wel gebruikt, voor het andere weer niet). Ook is opschalen vrij
eenvoudig mogelijk, door meerdere van dezelfde apparaatjes achter of naast elkaar te
gebruiken.
Daarnaast is ook conceptueel proces- of productontwerpen van belang: het ontwerpen
vanuit de eigenschappen van het product en niet meer vanuit de aloude beproefde
methode van ontwerpen door unit-operations maar steeds weer achter elkaar te
zetten. In de toekomst zal meer en meer vanuit het product bekeken moeten worden
welke fundamentele handelingen van belang zijn, waarna deze handelingen dan
vervolgens “in lijn” worden gezet. Door conceptueel proces ontwerpen kunnen
processen in principe flexibel opgezet worden. Hierbij zijn simulatietechnieken zoals
computational fluid dynamics (CFD), maar ook simulaties op ketengebied, van groot
belang.
Het (verder) ontwikkelen van deze technologieën (scheidingstechnologie, mini-/microtechnologie en conceptueel proces ontwerpen) stelt ons in staat om straks actief en
efficiënt te kunnen reageren en te pro-ageren op de wens van de consument.
Presentatie Peter Jansens (TUD)
Verschillende ontwikkelingen, die genoemd zijn door Remko Boom, zijn in de
chemische industrie al een tijdje aan de gang. Miniaturisatie en conceptueel procesontwerpen zijn nauw verbonden met procesintensificatie (PI): een ontwerpfilosofie,
die al eerder ingang gevonden heeft in de chemische industrie. Peter ging in zijn
presentatie dan ook dieper in op deze procesintensificatie en duidde verschillen en
parallellen aan tussen de levensmiddelen- en de chemische industrie. PI is in opkomst
gekomen, doordat we tegenwoordig beschikken over moderne vormen van ontwerptechnologieën (zoals simulatiepakketten), beter kunnen omgaan met nieuwe
krachtenvelden (elektrische velden, ultra-hoge druk), meer weten van interne warmteintegratie en van hybride apparaten. Hierdoor is het niet meer noodzakelijk om losse
unit-operations achter elkaar te koppelen. Daarnaast is er in de chemische industrie
steeds meer aandacht gekomen voor een constante en betere productkwaliteit, zowel
op het gebied van zuiverheid, deeltjesgrootte en vorm, biobeschikbaarheid (slowrelease), polymorfie en chiraliteit. Ook wordt er steeds meer gekeken naar thermische
stabiliteit en het oplosmiddelvrij werken, aspecten welke ook in de levensmiddelenindustrie van belang zijn.
PI heeft in de chemische industrie al geleid tot meer compacte apparaten/fabrieken
(die ontworpen zijn met behulp van CFD-technieken), integratie van verschillende
functies in een apparaat en “pipeless plants”. Integratie is vooral bruikbaar in
grootschalige continue processen en volgens Jansens dus minder bruikbaar in de
levensmiddelenindustrie, omdat integratie ten koste gaat van flexibiliteit. In “pipeless
plants” worden stromen niet meer via pijpen en pompen verplaatst, maar worden
bijvoorbeeld de apparaten zelf verplaatst (dit is makkelijker te bewerkstelligen met
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miniapparaatjes) of er vindt transport van goederen plaats door middel van gasdruk
en/of zwaartekracht. Hierdoor ontstaan dus verticale fabrieken in plaats van
horizontale. In Zweden staat al een fabriek van 8 verdiepingen.
Ook op het gebied van scheidingstechnieken zijn in de chemische industrie nieuwe
ontwikkelingen gaande. Wanneer gewerkt moet worden onder (voor de levensmiddelenindustrie veel voorkomende) milde en oplosmiddelvrij condities, bij lage
concentraties en hoge zuiverheid en met vaste stoffen, zou superkritische kristallisatie
overwogen kunnen worden. Voordelen hiervan zijn dat een uniforme deeltjesgrootte
verkregen wordt. Voorbeelden van toepassingen die Jansens noemde zijn microcapsules en cholesterol.
Kortom, PI leidt niet tot een uniforme oplossing voor zowel de chemische als de
levensmiddelenindustrie. In de chemie zal procesintegratie en in de levensmiddelenindustrie zal procesflexibiliteit en miniaturisatie van belang zijn.
Presentatie Arjen Simons (ATO)
Arjen Simons ging in op het feit dat er steeds kortere ontwikkelingstijden verlangd
worden. De tijd tussen idee, procesontwerp, fabricage en het uiteindelijke product op
de markt moet steeds korter. Om hier als industrie goed op te kunnen reageren, moet
je goed vooruit kunnen zien maar terugblikken is ook nuttig. Daarvoor is het noodzakelijk je “systeem” goed te kennen.
We gaan van een “push market” waarin technologie bepalend was, naar een “pull
market” waarin de consument bepalend is. De verwachting is echter dat we steeds
meer richting een “system market” (een integraal systeem) gaan bewegen. Daarvoor is
het nodig om over een goed en flexibel, responsief systeem te beschikken, waarin
directe interactie plaatsvindt tussen de verschillende groepen binnen “het systeem”.
Marketing, manufacturing, organisatie en co-operaties zullen steeds meer met elkaar
geïntegreerd worden. Processen worden niet meer vanuit de grondstof maar vanuit de
wens van de consument ingericht. De hele keten met de verschillende interacties zal in
ogenschouw genomen moeten worden. Procesontwerpen zal steeds meer begripsgedreven zijn. Om te begrijpen hoe dit allemaal in elkaar gaat steken is meer
fundamentele kennis noodzakelijk. Het mag duidelijk zijn dat om goed in staat te zijn
om “consumer-driven product and proces design” toe te kunnen passen het noodzakelijk is de wensen van de consumenten te kunnen begrijpen, en zo mogelijk te
kunnen modelleren. Wanneer deze wensen van de consumenten in kaart zijn gebracht,
kan met behulp van computermodellen het integrale proces worden ingericht in een
virtueel lab. Centraal onderdeel zal hierin kennismanagement zijn, zowel op het
niveau van informatie als dat van technologie die daarom snel en makkelijk
uitwisselbaar en beschikbaar moet zijn.
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Kortom, modellen die de gehele keten, het gehele systeem behelzen vormen een
handig middel om de ontwikkelingstijd te verkorten doordat gebruik gemaakt kan
worden van een virtueel lab. Het goed beheren en beheersen van kennis en
technologie is daarbij echter wel cruciaal.
Presentatie Ardjan Krijgsman (Unilever Research Laboratorium)
Ardjan Krijgsman prikkelde het publiek met een aantal vragen.
Als eerste werd een voor de industrie belangrijke vraag gesteld: ‘waar gaat de markt
naartoe?’ Een bedrijf als Unilever opereert wereldwijd en ontwikkelt steeds meer
activiteiten in “developing and emerging markets” (zoals Afrika) waar hightechoplossingen niet altijd het meest geschikt zijn. Daarnaast heb je met de consument te
maken en die wil in het algemeen: een product met een goede kwaliteit, een
functioneel product, toepassing van een productieproces waar het milieu niet teveel
onder mag lijden, een product met een “natuurlijke” uitstraling (moet zoveel mogelijk
lijken op “vers”), een product waarmee het gemak wordt gediend, een divers en
gevarieerd productaanbod en uiteraard een product met een goede prijs/prestatie
verhouding. Aan de andere kant wil de industrie vooral flexibel kunnen zijn: snel
kunnen omschakelen van product A naar product B met nauwelijks down-time, weinig
tot geen onderhoud hebben aan de productielijnen, gebruik kunnen maken van
robuuste en veilige processen, die ook nog eens milieuvriendelijk zijn (onder meer ten
aanzien van het schoonmaken en de grootte van de afvalstromen). Daarnaast komt er
steeds meer interesse in de “emerging and developing markets”, waardoor er geen
hoge investeringen in hightech-oplossingen moeten worden gemaakt vanwege de
lokale kennisniveaus in deze ontwikkelingsgebieden, maar er juist behoefte is aan
meer low-cost en robuuste processen.
De volgende vraag is dan ook: kan de nieuwe technologie dit allemaal waarmaken
zowel op het gebied van de consumentenbehoeften (op mondiaal niveau) als op het
gebied van de wensen van de industrie? Is miniaturisatie inderdaad de oplossing voor
snellere reiniging en onderhoud tussendoor, voor een kortere ontwikkelingstijd, zodat
producten sneller op de markt kunnen komen? Hoe zit het met het investeringsniveau?
De industrie wil bovendien geen extra afvalstromen: dat geldt zowel voor productafval
als voor down-time afval (bijvoorbeeld in de vorm van “schoonmaak”- afval), samen te
vatten als de wens naar een situatie van zero-waste.
Is miniaturisatie de weg naar deze utopie? Kunnen deze miniapparaatjes wel door
machinebouwers worden gemaakt (die nu nog het liefst met standaardmodules
werken)? Hoe komt de grote hoeveelheid kennis, die straks misschien over deze
nieuwe technologische aanpak aanwezig is van de universiteiten en instituten bij de
machinebouwers terecht? Waar zijn zij? Hoe worden de machinebouwers bereikt? De
hier gepresenteerde nieuwe technologie speelt zich volledig af buiten hun “huidige
modus van denken”. Verder kun je je afvragen wat de rol van internet hierin kan zijn.
Wellicht is het nuttig om op het terrein van deze ontwikkelingen in interactie met
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onder andere de consument te treden. En als je dat doet, hoe richten we dan de
fabriek van de toekomst in?
Een heel ander aspect is dat levensmiddelen erg complex van samenstelling zijn. Er zijn
dus ook veel mogelijkheden voor een heel scala aan voorspellende modellen die een
rol kunnen spelen bij het optimaliseren van de productie van levensmiddelen. De vraag
is echter gerechtvaardigd wat de limieten zijn van deze modellen, en is de kennis
daarover gebaseerd op realisme? Zoals altijd zullen de modellen moeten (kunnen)
worden gevalideerd. De vraag is echter dan weer of de producent dat allemaal aan kan
en of het echt reëel is om te veronderstellen dat de producent hierdoor meer controle
krijgt op zijn structureringsprocessen.
Er zijn dus nog veel kritische vragen waar de industrie een antwoord op wil. Bovendien
is het van het grootste belang apparatenbouwers nauw bij dit proces te betrekken.
Discussie naar aanleiding van de lezingen
De discussie vond plaats onder leiding van Felix Meurders, die zowel het publiek als de
presentatoren bestookte met een aantal prikkelende vragen. Daarop kwamen er vanuit
de zaal tal van reacties. Hieronder staan de verschillende vragen en reacties
gegroepeerd weergegeven.
Consument
Vragen:
Houdt gedistribueerde productie in dat ik bij de supermarkt een voor mij afgestemd
product kan krijgen, dus een soort dieet in een product? Weet de consument eigenlijk
wel wat hij wilt? Hoe vertaal je die wensen dan in een product? Hoe kom je erachter
welke producten succesvol zullen worden en welke niet? Hiervoor zal er interactie met
de consument moeten zijn. En vindt die interactie met consument dan plaats via
computers bij retailers? Als gedistribueerde productie met miniapparaatjes (achter
computers) bij de retailer moet plaatsvinden, betekent dat dan vervolgens weer dat de
retailer dan kennis over apparaten moet hebben en goede/trouwe klanten noodzakelijk zijn? Is het wel mogelijk om specifiek op de behoefte van de consument in te
spelen? Kan dit wel per individuele consument of per groep consumenten? Zit de
consument te wachten op nieuwe specifieke producten en is de grootte van de groep
voldoende groot en daarmee aantrekkelijk voor de industrie? Is er voldoende vraag?
Het blijkt dat er bij de consument wel behoefte is aan specifiek voor hem/haar
geschikte producten. Zeggen we nu: ‘we kunnen dit niet’ of zeggen we: ‘we gaan er
mee aan de slag’? De vraag is dan hoe we daarmee aan de slag gaan en of
miniaturisatie en gedistribueerde productie een handreiking zouden kunnen zijn.
Wellicht kunnen de microapparaatjes ook bij de consument zelf geplaatst worden; dat
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is goed vergelijkbaar met broodmachines – voldoende simpel, aanpasbaar aan eigen
wensen, programmeerbaar en automatisch.
Dus: accepteert de consument deze nieuwe technologieën, kan hij hiermee omgaan
(een geavanceerd apparaat in de supermarkt)? De consument merkt in het algemeen
weinig van dit soort vernieuwingen; informatie, zeker op het gebied van technologie,
wordt vaak niet gelezen. De verwachting is dat acceptatie door de consument van deze
nieuwe technologieën minder van belang is. De consument heeft nog vaak een
romantisch beeld van de hele voedselketen; de technologie komt niet bij hem in beeld.
Echter bij calamiteiten is de houding van de consument ten aanzien van technologie
ineens wel van belang.
Antwoorden:
Vanuit de technologie:
Het is zeer de vraag of miniaturisatie uiteindelijk tot een grotere fabriek leidt met in
plaats van één lijn nu, straks tot tachtig lijnen in dezelfde fabriek, of dat fabrieken
straks juist veel kleiner worden. Het is ook niet duidelijk of deze minifabriekjes straks
juist meer of minder onderhoud nodig zullen hebben. Daarvoor moet worden
aangetoond dat deze miniapparaten kunnen omgaan met “verontreinigde” stromen –
dat wil zeggen, stromen met vaste deeltjes zoals dat in de levensmiddelenindustrie
vaak voorkomt. Hieraan is de vraag gerelateerd of hiermee zowel discrete als nondiscrete levensmiddelen kunnen worden geproduceerd, of zelfs gestructureerde
producten. Er is eigenlijk nooit een goed beeld ontwikkeld over de relatie tussen
retailer en producent wanneer deze miniapparaatjes bij de retailer worden geplaatst.
Een ander probleem is hoe je omgaat met de logistiek en de afvalstromen: wie gaat
dat verzorgen? En hoe zit het met de service en de hygiëne? Wanneer je hoogwaardige
technologie naar de leek brengt, moet de bediening van deze apparaatjes wel relatief
simpel zijn. Dit zijn allemaal aspecten waar de technoloog rekening mee moet houden
wil deze techniek net als alle andere genoemde technieken niet jarenlang
veelbelovend blijven, maar ook daadwerkelijk toegepast gaan worden. Daarnaast
moeten de nieuwe technieken kosteneffectief zijn wil de fabrikant deze technieken
gaan implementeren. Er worden wel veel voorbeelden van hoogwaardige technologie
uit de farmaceutische hoek genoemd die succesvol zijn, maar deze producten hebben
in het algemeen wel een veel grotere marge. Dit is vaak niet het geval bij
levensmiddelen, zodat je je kunt afvragen of de investeringskosten er wel uitkomen.
De kennisinfrastructuur zoals hier aanwezig is niet op de hoogte van de
beschikbaarheid van virtuele modellen die de logistiek in en rondom fabrieken in kaart
brengen en kunnen modelleren. Datzelfde geldt voor marketing (via modellen): is dat
wel geïntegreerd met de procesgang in de fabriek? En zelfs al heb je dat, is er dan wel
voldoende rekenkracht in Nederland om al deze kennis te integreren en te simuleren?
Zo niet, dan kan het totale proces ook niet meer worden gecontroleerd.
Levensmiddelen in de 21ste eeuw
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Vanuit de overheid:
Hoe is het gesteld met Nederland op deze technologiegebieden? Lopen we achter, of
lopen we voorop? Er is een algemeen gevoel dat de levensmiddelenindustrie eigenlijk
uitgeëvolueerd is. Er wordt nog wel voorzichtig geïnvesteerd in ketenmodellering en
in scheidingstechnologie. Op het gebied van miniaturisatie lijkt er nog wel gebrek aan
kennis. De kennis die er is zit echter niet bij apparatenbouwers. Het zou aan te bevelen
zijn meer op dit gebied te investeren. De vraag is echter of dat via het bedrijfsleven
moet. Ontwikkelingen op de lange termijn zijn meer een aandachtsgebied van de
overheid dan van het bedrijfsleven. Maar de vraag is wel gerechtvaardigd of de
overheid wel voldoende doet. Dit is een uitdaging. Echter niet alleen voor de overheid:
het moet wel van beide kanten komen. Wat niet helder is, is of dit soort nieuwe
technologieën het antwoord zijn op de nu levende vragen vanuit de consumenten en
bij het bedrijfsleven. Het is maar zeer de vraag of deze technologieën kunnen worden
gecommercialiseerd. Er is geld voor innovatie op dit terrein wanneer gebruik wordt
gemaakt van de middelen die bijvoorbeeld een organisatie als Senter heeft. Daarvoor
is wel samenwerking nodig bijvoorbeeld met een bedrijf als Unilever als trekker samen
met universiteiten en instituten. Samenwerking wordt als cruciaal gezien bij de
versterking van de levensmiddelenindustrie (samenwerking tussen kennisinstituten,
overheid, bedrijfsleven en burgers). Innovaties op technologisch gebied zijn zeker
noodzakelijk. Ook vanuit het oogpunt van de apparatenbouwers. Daarin moet ook de
mogelijkheid passen van het opzetten van pilotplant-faciliteiten.
Aanbevelingen
De genoemde technologieën zijn veelbelovend en worden door de verschillende
groepen (toch) positief beoordeeld. Er zijn echter nog een aantal punten waar
intensiever naar gekeken moet worden. Dit zijn bijvoorbeeld:
• Wat wil de consument nu eigenlijk en hoe vertaal je die vraag in activiteiten?
• Kun je in de voorgestelde nieuwe procesomgevingen wel uit de voeten met
gestructureerde producten?
• Hoe bereik je in Nederland de apparatenbouwers en hoe betrek je ze intensief in
deze ontwikkelingen?
• Hoe gaan we verder: hoe voorkomen we dat de genoemde technologieën niet
alleen veelbelovend blijven, maar ook daadwerkelijk worden geïmplementeerd?
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Deel 2:
Essay Joost van Kasteren
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Inleiding
In de jaren twintig van de vorige eeuw weigerde Bartje om te bidden voor “bruune
bonen”. Die kreeg hij immers elke dag. Of de achterkleinzoon van Bartje in de jaren
twintig van de 21ste eeuw nog zal bidden voor zijn eten is twijfelachtig. Maar hij zal in
ieder geval wel meer keuze hebben dan zijn overgrootvader. Naast bruine liggen er
misschien ook witte, gele, groene en oranje bonen op zijn bord; een zakje M&M’s,
maar dan wel bestaande uit complexe koolhydraten en gezonde eiwitten. Mogelijk zijn
ze ook voorzien van functionele micronutriënten om te compenseren voor eventuele
erfelijke aandoeningen. Anders gezegd; waar Bartje nog moest eten wat de armzalige
Drentse pot schafte, kan zijn achterkleinzoon kiezen uit een scala aan gezonde veilige,
smakelijke ingrediënten die hij thuis of in de supermarkt combineert tot een
voedingsmiddel naar zijn voorkeur en afgestemd op zijn leeftijd, constitutie en
leefwijze.
Zover is het nog niet. De achterkleinzoon van Bartje, als hij al is geboren, zal voorlopig
nog moeten eten wat de pot schaft, al is die pot oneindig gevarieerder dan wat er
vroeger op tafel kwam. Op dit moment echter zijn we getuige van een omwenteling,
een transitie, op het gebied van de voedselvoorziening. Kern van die transitie is de
omkering van de keten van grond tot mond. Waar tot voor kort en ook nu nog de
grond bepalend was voor wat er uiteindelijk in de mond verdween, wordt nu de mond
– dat wil zeggen de wensen en voorkeuren – steeds meer bepalend voor wat er de
grond in gaat en hoe dat wordt geproduceerd en verwerkt.
Bij dit laatste spelen niet alleen individuele voorkeuren een rol. De klant is dan
misschien wel koning of op weg om dat te worden, maar hij is ook burger in een
wereld waarin – ondanks het soms terecht opduikend cynisme – steeds meer nadruk
komt te liggen op duurzame ontwikkeling. Hij en zij natuurlijk, verwachten van
bedrijven dat ze niet alleen een leuke winst draaien, waar later hun pensioen van
betaald kan worden, maar ook aandacht hebben voor mens en omgeving.
People, planet, profit. Dat geldt niet alleen voor de grote multinationale bedrijven,
zoals Unilever en Nestlé, maar ook voor de tomatenteler met een hectare glas en de
varkenshouder met 200 zeugen. Van hen en de andere spelers in de keten wordt
verwacht dat ze spaarzaam zijn met het gebruik van (fossiele) energie, zuinig zijn met
water, hun emissies en afval bij voorkeur tot nul terugbrengen en oog hebben voor de
gezondheid en het welzijn van mens en dier.
De voorkeuren van de consument en de eisen van de burger vormen de selectieomgeving voor de technologische vernieuwingen die op dit moment worden ontLevensmiddelen in de 21ste eeuw
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wikkeld in de laboratoria van universiteiten, onderzoeksinstellingen en bedrijven.
Nieuwe inzichten en technieken op het terrein van de procestechnologie, geschraagd
door ontwikkelingen in (bio-)chemie, microtechnologie en informatietechnologie,
leiden tot nieuwe concepten en technieken voor het verwerken van agrarische grondstoffen tot voedingsmiddelen. Sleutelwoord daarbij is flexibiliteit, nodig om in te
spelen op de wensen van consument binnen de randvoorwaarden die de burger stelt.
In dit essay gaan we in op maatschappelijke en technische ontwikkelingen die van
belang zijn voor de productie, verwerking, distributie en consumptie van levensmiddelen. De nadruk ligt daarbij op ontwikkelingen in de voedingsmiddelenindustrie,
de schakel tussen boerderij en supermarkt. Op basis van de studie “Geavanceerde
verwerking van grondstoffen tot levensmiddelen”3, de informatie die naar voren kwam
tijdens een symposium en workshop over “Advanced Manufacturing Practice”4 en
gesprekken met enkele experts5, proberen we een toekomstbeeld te schetsen van de
sector. Of dat beeld ooit realiteit wordt is niet zeker, maar ook niet zo relevant. Het is
een poging om, in de woorden van Adorno, ons het heden anders voor te stellen,
zodat we in ieder geval een beetje kunnen anticiperen op de toekomst in plaats van
ons er door te laten verrassen.

3

L.P. Ooijkaas, R.M. Boom ‘Geavanceerde verwerking van grondstoffen tot levensmiddelen’, een studie
naar nieuwe ontwikkelingen in de verwerking van agro-grondstoffen tot levensmiddelen en de kansen
die liggen in de ontwikkeling van de juiste technologieën. InnovatieNetwerk Groene Ruimte en
Agrocluster, januari 2001.
4
‘Geavanceerde verwerking van agro-grondstoffen tot levensmiddelen’, een workshop georganiseerd
door het InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster ter gelegenheid van het afscheid van Dr.ir. Hans
Papenhuijzen op 18 mei 2001.
5
Geraadpleegde experts zijn:
- Prof.dr.ir. Harry van den Akker, hoogleraar Fysische Technologie, Technische Universiteit Delft en
voorzitter van de Onderzoekschool Procestechnologie (OSPT)
- Prof.dr.ir. Remko Boom, hoogleraar Levensmiddelenproceskunde, Wageningen Universiteit
- Dr. Johan Sanders, algemeen directeur van de kenniseenheid Agrotechnologie en Voeding van
Wageningen Universiteit en Researchcentrum
- Ir. Arjen Simons, directeur van de business unit Agro- en Industriële Productieketens van ATO BV
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1. Maatschappelijke ontwikkelingen
“Wasserbombe”
Tot ver na de Tweede Wereldoorlog is het landbouwbeleid in Nederland en de
Europese Gemeenschap gericht geweest op voedselzekerheid. Zoveel mogelijk voedsel
tegen een zo laag mogelijke prijs. De markt stelde nauwelijks voorwaarden; de dochter
en de kleinzoon van Bartje aten weliswaar gevarieerder dan hun ouders dan wel
grootouders, maar nog wel steeds wat de pot schafte. Rijst (met dank aan de
voormalige koloniën) en pasta hadden al eerder hun intrede gedaan, maar pas in de
jaren zeventig kwamen exotische producten op wat grotere schaal beschikbaar. Kiwi’s
bijvoorbeeld, maar ook aubergines en courgettes (met dank aan de vroegere gastarbeiders). Het aanbod verbreedde zich geleidelijk, maar het zou nog tot eind jaren
tachtig, begin jaren negentig duren voor de consument eisen ging stellen.
De “Wasserbombe” zou je als keerpunt kunnen zien in die ontwikkeling. Nederlandse
tuinders hadden met succes de Duitse markt voor tomaten overgenomen met een
product dat redelijk van kwaliteit en vooral goedkoop was. Rond 1990 begon de Duitse
consument zich echter te ergeren aan de wat vlak smakende eenvormige tomaat.
Mede als gevolg van een televisiereportage over de Nederlandse productiemethoden,
waarbij de tomaat niet in grond maar in steenwol wordt geteeld, kreeg de tomaat een
negatieve uitstraling.
De Nederlandse tuinbouwsector zat niet stil. In vrij korte tijd werd het aanbod aan
tomaten verbreed tot zo’n dertig verschillende variëteiten, van cherry’s tot pomodores
en vleestomaten in diverse smaken. Differentiëren dus. Een vergelijkbare ontwikkeling
zien we bij andere producten. Alleen al het aanbod aan bronwatertjes is de laatste vijf
jaar bijna geëxplodeerd en hetzelfde geldt, zij het in iets mindere mate voor toetjes,
bier en koffie. Maar ook voor basisingrediënten zoals pasta’s, rijst en zelfs de oude
vertrouwde aardappel.
Differentiatie is ook de kracht van de afhaalpizzeria, waar je niet alleen via de telefoon
kunt kiezen welk formaat pizza je wilt hebben, maar ook de ingrediënten kunt kiezen
plus het tijdstip waarop de pizza wordt afgeleverd. Zelfs de restaurants van McDonalds,
toppunt van standaardisering en uniformiteit ontkomen niet aan de wens tot
differentiatie. De hamburgers, “french fries” en ook de drankjes variëren van land tot
land. In Frankrijk kun je zelfs een wijntje bestellen bij je Big Mac, terwijl dat in de
Verenigde Staten niet minder dan een doodzonde zou zijn. De variatie wordt nog eens
extra vergroot met de recente McSalad, waarbij je zelf verschillende sla en dressings
naar je eigen wensen kunt mixen.
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De behoefte aan differentiatie wordt voor een deel opgevangen door nieuwe “outlets”
voor voeding, getuige de groei van het aantal restaurants en eetcafés (al dan niet met
afhaal- c.q. brengservice) en het groeiend assortiment in de bedrijfskantine. Het
grootste deel van de voedingsmiddelen wordt echter nog steeds afgezet via de winkel,
van marktkraam tot supermarkt en daar leidt het groeiende aanbod aan producten tot
problemen. De schapruimte is, afgezien van een enkele hypermarché, immers beperkt.
Sterker nog, de retailer kan meer verdienen als hij schapruimte vrijmaakt voor
goederen met een hogere toegevoegde waarde dan voedingsmiddelen. Gevolg is dat,
terwijl het assortiment stijgt, de schapruimte voor voedingsmiddelen de neiging heeft
om te krimpen ten gunste van bijvoorbeeld computers.
Vroeger moest het uit de lengte of uit de breedte, maar sinds Einstein weten we dat
ook ruimte en tijd inwisselbaar zijn. Met andere woorden een vergroting van het
aanbod kan bij een beperking van de schapruimte alleen worden gerealiseerd door de
goederen ‘just in time’ te leveren. Dat vraagt de nodige flexibiliteit van de keten, zeker
als het gaat om verse waren.
Veiligheid
Intussen wordt de keten van primaire producent tot consument steeds langer en
anoniemer met alle gevolgen van dien voor de perceptie van veiligheid. Diverse
voedselschandalen, waarvan sommige wel (BSE) en andere niet of nauwelijks gevolgen
hebben gehad voor de volksgezondheid (dioxine, MPA), hebben de consument
enigszins achterdochtig gemaakt. Een achterdocht die nog gevoed wordt door
regelmatig opduikende berichten in de pers – vaak afkomstig van onderzoekers op
zoek naar publiciteit - over het al dan niet kankerverwekkend zijn van pinda’s of patat.
Meestal verbergt de consument zijn zorgen achter een masker van cynisme
gekarakteriseerd door uitlatingen als “ze zeggen zoveel” en “dood ga je toch een
keer”. Dat cynisme is echter tegelijkertijd een illustratie van een gebrek aan
vertrouwen in de voedselproducent.
In de keten probeert men het vertrouwen te herwinnen door de nadruk te leggen op
transparantie en verantwoording. Producten en ingrediënten moeten in het ideale
geval terug zijn te traceren tot hun oorsprong. Daarnaast moet de producent kunnen
bewijzen dat hij heeft voldaan aan de eisen die aan de hygiëne worden gesteld. Zo
moeten alle bedrijven, van multinational tot warme bakker op de hoek, een HACCP
(Hazard Analysis and Critical Control Points) laten uitvoeren en de aanbevelingen
naleven.
De voedselaffaires van de laatste jaren bewijzen dat transparantie en hygiënevoorschriften geen garantie zijn tegen ongerechtigheden, maar laten tegelijkertijd zien
dat het systeem werkt. Niet alleen kan de bron snel worden opgespoord, ook de
verspreiding van ongerechtigheden in de keten kan binnen korte tijd in kaart worden
gebracht. Traceerbaarheid van ingrediënten zal in de komende jaren belangrijk blijven,
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temeer omdat steeds meer consumenten dan wel maatschappelijke organisaties eisen
stellen aan de wijze van produceren (dierenwelzijn, kinderarbeid).
Buikje
Eén van de effecten van het voedselbeleid was dat het merendeel van de mensen in
West-Europa zijn buik rond kan eten. Iets te rond eigenlijk, want met het terugdringen
van infectieziekten begonnen welvaartsziekten de overhand te krijgen. Hoewel al in de
oorlog aangetoond, begon men eind jaren zestig een verband te leggen tussen harten vaatziekten en voeding. Via diëten werd eveneens de koppeling gelegd tussen
voeding en het heersende slankheidsideaal. Desondanks waarschuwen voedingsexperts voor een dreigende obesitas-epidemie in de geïndustrialiseerde landen als
gevolg van teveel eten en te weinig bewegen. De gemiddelde Westerse mens heeft
ongeveer 100 kcal per dag meer beschikbaar dan hij of zij nodig heeft. Daarmee wordt
een individueel gezondheidsprobleem verbreed tot een probleem voor de volksgezondheid en dus tot een maatschappelijk probleem.
Of dat terecht is of niet, doet eigenlijk niet zoveel ter zake. Feit is dat er in de perceptie
van veel mensen een sterk verband bestaat tussen voeding en gezondheid. Soms zelfs
zo sterk dat andere aspecten zoals smaak en/of de gezelligheid van een gezamenlijke
maaltijd moeten wijken voor gezondheidsambities. De filosoof Michiel Korthals
verwees in zijn filosofische reflecties over Functional Foods (Tussen voeding en
gezondheid, Ned. Vereniging voor Bio-ethiek, juni 2001) naar de houding tegenover
voedsel in de Verenigde Staten, waar mensen niet meer gaan eten, maar hun
“carbohydrates” op peil gaan brengen of hun voorraad eiwitten opvoeren. Zo ver is het
hier nog niet, maar de tendens is zeker aanwezig.
Bedrijven spelen er op in door voedingsmiddelen op de markt te brengen die inspelen
op de behoefte aan gezondheid van specifieke groepen zoals ouderen, sporters,
zwangere vrouwen et cetera. Soms, zoals in het geval van Becel ProActiv, gebeurt dat
op integere wijze in de zin dat men de claim (verlaging van het serumcholesterolgehalte) wetenschappelijk kan onderbouwen. In andere gevallen gebeurt dat wat
minder integer en worden allerlei onbewezen gezondheidsclaims gekoppeld aan
voedingsmiddelen en –supplementen. Dat loopt uiteen van de heilzame effecten van
vitaminebommen tot en met het bloedzuiverend vermogen van knoflookdragees.
Volgens Marcus Karel, emeritus hoogleraar aan de Rutgers University en het MIT
kunnen die onbewezen gezondheidsclaims wel eens als een boemerang gaan werken,
zo schrijft hij in Food Technology (juni 2000). Op korte termijn kun je er misschien wel
een leuke winst mee maken, maar op de langere termijn zullen consumenten zich
bekocht voelen. Dat kan een belemmering vormen voor de introductie van producten,
waarvan de gezondheidsclaims wel wetenschappelijk zijn onderbouwd, zoals sommige
functional foods en nutriceuticals.
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Een ander aspect is dat eten geen rationele bezigheid is, maar is omgeven met “taboos
and beliefs”. Niet alleen in primitieve samenlevingen, zoals beschreven in het zeer
lezenswaardige “Purity and danger” van Mary Douglas (1966), maar ook in de
moderne samenleving. Veel mensen zeggen bijvoorbeeld biologische producten te
(willen) kopen omdat ze gezonder zouden zijn dan producten uit de gangbare
landbouw. Die claim is nergens op gebaseerd of het zou moeten zijn op de veronderstelde “viz vitalis”, de levenskracht van biologische producten. Het gaat om een semireligieus begrip, geënt op de zeventiende-eeuwse humustheorie, waar je wetenschappelijk gezien niet zoveel mee kan.
Feit blijft dat de consument en de burger in ieder geval met de mond een voorkeur
belijden voor biologische producten. In de praktijk valt dat overigens nogal mee; het
aandeel biologische producten in het winkelwagentje is niet veel meer dan 2 procent
van het totaal aan levensmiddelen.
Een onderdeel van de “beliefs and taboos” is de veronderstelling dat het consumeren
van industrieel verwerkte levensmiddelen ongezond zou zijn, of in ieder geval minder
gezond dan producten die rechtstreeks van het land komen. Verse boontjes, bij voorkeur gekocht op de markt en zelf schoongemaakt en gekookt worden als gezonder
beschouwd dan boontjes uit de diepvries of uit een glazen potje. Dat terwijl de
boontjes uit diepvries of uit glas evenveel zo niet meer vitamines en andere micronutriënten bevatten als de zelfbereide boontjes die twintig minuten zijn gekookt.
Dit “belief” in combinatie met het eerdergenoemde cynisme heeft er toe geleid dat de
consument een zekere aversie heeft tegen bewerkte levensmiddelen; een aversie die
licht kan omslaan in een antitechnologie-houding, bijvoorbeeld met betrekking tot
genetisch gemodificeerde ingrediënten. De levensmiddelenindustrie zelf reageert er
op door zo min mogelijk aandacht te schenken aan het feit dat haar producten diverse
bewerkingen hebben ondergaan. In de communicatie naar buiten ligt de nadruk op de
ambachtelijkheid en wordt een link gelegd met grootmoeders tijd.
Of dat een verstandige strategie is, is de vraag. Volgens Cees van Woerkum, hoogleraar
Communicatie en Innovatie in Wageningen, beneemt de nostalgie het zicht op de
praktijk in de levensmiddelenindustrie, waardoor de consument zich op den duur al
even zeer bekocht zal voelen, als in geval van de voedingssupplementen.
Mood foods
In Nederland en zeker in West-Europa is eten niet alleen bedoeld om het lichaam van
energie en bouwstoffen te voorzien. De organoleptische eigenschappen van het
voedsel, de smaak, kleur, textuur en het mondgevoel, zijn zeker zo belangrijk.
Levensmiddelentechnologen hebben daar altijd problemen mee gehad. Het is namelijk
niet eenvoudig om die organoleptische eigenschappen te koppelen aan wensen en
voorkeuren van consumenten. Temeer daar die voorkeuren niet alleen worden bepaald
door de eigenschappen van het product, maar ook door de persoonlijke geschiedenis
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van de consument. Blootstelling aan reclame bijvoorbeeld, maar ook culturele
gewenning, naast verschillen tussen de geslachten, leeftijdsgroepen en etnische
oorsprong.
Toch is het belangrijk om daar meer zicht op te krijgen. De consument wordt steeds
meer een “grazer”, waarbij wat vroeger tussendoortjes heetten steeds vaker één of
meer maaltijden gaan vervangen. Eén van de kenmerken van grazen is dat je eet wat je
lekker vindt en laat liggen of staan wat je niet lekker vindt. Het is dus voor producenten van belang om te achterhalen wat iemand lekker vindt, op welk moment en in
welke stemming hij of zij dat vindt en bij welke hoeveelheden een gevoel van
verzadiging optreedt.
Er komen steeds meer van dergelijke stemmingsproducten (mood foods). Was en is de
ontwikkeling ervan vooral een kwestie van uitproberen, in de niet al te verre toekomst,
zo verwacht de al eerder genoemde Marcus Karel, zullen de psychologische effecten
van mensen op mood foods worden gepeild door het maken van hersenscans.
Duurzame ontwikkeling
In voorgaande paragrafen is er al af en toe aan gerefereerd. De consument is niet
alleen een wandelend vat vol onvervulde behoeften, maar ook een burger met
verantwoordelijkheden die zich verder uitstrekken dan zijn directe welbevinden. Waar
hij als consument op zoek is naar individuele behoeftebevrediging, voelt hij zich als
burger verantwoordelijk voor zijn medemensen en zijn omgeving. Dat klinkt wat
hoogdravend, maar de suggestie dat de moderne westerse mens een nietsontziende
genotzoeker is, stoelt niet op de werkelijkheid, zoals blijkt uit een eerder verschenen
rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. Milieu sec mag dan “uit” zijn, maar
duurzame ontwikkeling mag zich nog steeds verheugen in de belangstelling van
burgers en belangengroepen.
Wat de productie, verwerking en distributie van voedingsmiddelen betreft, vertaalt
duurzame ontwikkeling zich in verantwoord gebruik van ruimte, energie, water en
grondstoffen en vermindering van emissies en afval. Bij ruimte gaat het zowel om de
ruimte voor de primaire productie als om de ruimte voor verwerkende bedrijven.
Gezien de druk op de ruimte en de veranderingen in het Europese landbouwbeleid
wordt de primaire producent, de akkerbouwer of veehouder, gedwongen om de
toegevoegde waarde per hectare te verhogen.
Voor een deel vertaalt de verhoging van de toegevoegde waarde zich in intensivering,
dat wil zeggen een hogere opbrengst per hectare. Zij het dat die intensivering alleen
kan plaatsvinden binnen de steeds nauwer wordende grenzen van de milieuregelgeving. Voor een deel zal de agrariër proberen om waarde toe te voegen op de
boerderij, bijvoorbeeld door voorbewerken van grondstoffen en door het tot waarde
brengen van afval. De verwachting is dan ook dat er een gedeeltelijke verschuiving op
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zal treden tussen boerderij en voedingsmiddelenindustrie voor zover het gaat om het
verwerken van agrarische grondstoffen. Mede omdat er tegelijkertijd sprake is van een
veranderende “economy of scale”, onder meer door hogere transportkosten en door
de milieuwetgeving.
In de afgelopen dertig jaar bijvoorbeeld is het aantal fabrieken voor de verwerking van
fabrieksaardappelen verminderd van circa dertig tot twee. Een schaalvergroting die
onder meer heeft plaatsgevonden vanwege de noodzaak om het afvalwater te
zuiveren, maar die er ook toe heeft geleid dat niet alleen de aardappelen, maar ook de
tarra (de aanhangende grond) over steeds grotere afstanden moet worden vervoerd.
Toenemende congestie en milieueffecten zouden er wel eens toe kunnen leiden dat
een deel van de bewerking op of in de buurt van de toeleverende boerenbedrijven
gebeurt.
Voor de verwerkende industrie geldt dat de milieueisen strenger zullen worden, vooral
met betrekking tot emissies en de productie van afval. Als gevolg van het streven om
de uitstoot van kooldioxide te verminderen, zullen ook grenzen worden gesteld aan
het gebruik van fossiele brandstoffen. Ook de kosten van water nemen toe door
stijgende prijzen voor industrie- en grondwater (dat laatste via heffingen) en
toenemende kosten voor afvalwaterzuivering.
Het streven naar duurzamere productie behelst echter meer dan alleen zorg voor het
milieu, de “planet” in de drie P’s. Ook de P van “people” zal steeds meer aandacht
krijgen, zo bleek nog eens op de recente VN-conferentie over duurzame ontwikkeling
in Johannesburg. Daar werd vooral de nadruk gelegd op armoedebestrijding, meer
nog dan op het bestrijden van milieuvervuiling. Aangezien de Nederlandse voedselketens zich uitstrekken tot ver over onze grenzen zal dat aspect van duurzame
ontwikkeling zeker een rol gaan spelen. Daarbij gaat het niet alleen om zaken als
kinderarbeid, maar ook om “fair trade”, waarbij sociale en ecologische kosten worden
verdisconteerd in de kostprijs van een product.
Dan zijn er nog de discussies over landbouwsubsidies en tariefmuren en over de
reikwijdte van octrooien en de gevolgen daarvan voor het bestrijden van ziekten en
armoede in ontwikkelingslanden. Wat de uitkomst van de mondiale discussie over
duurzaamheid zal zijn, valt nog niet te voorspellen. Wel dat deze ongetwijfeld invloed
zal hebben op de aanvoer van grondstoffen en de export van halffabrikaten en
producten en daarmee op de verwerkende industrie.
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Alles bij elkaar zien we een caleidoscoop aan maatschappelijke ontwikkelingen. Die
sporen lang niet allemaal met elkaar, integendeel, ze kenmerken zich vooral door
tegenstrijdigheden en paradoxen. Tezamen vormen ze echter wel de selectieomgeving
voor nieuwe producten en processen. Op dat vlak, het genereren van technische
opties, zien we versnelling en verbreding als gevolg van ontwikkelingen op het gebied
van biotechnologie, microtechnologie en de procestechnologie. Deze onderliggende
technologische trends worden in de volgende paragraaf besproken.
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2. Technische ontwikkelingen
Vandaag de dag zijn we getuige van belangrijke nieuwe ontwikkelingen die de
gewone procestechnologie ver te boven gaan, aldus – enigszins geparafraseerd Andrzej Stankiewicz en Jacob Moulijn van de TU Delft in hun inmiddels klassiek
geworden artikel over “Process intensification” in Chemical Engineering Progress
(2000). Volgens hen staat de procestechnologie aan de vooravond van een
transformatie in de richting van compacte, veilige, energie-efficiënte en milieuvriendelijke processen.
Deze verandering, die wel wordt aangeduid met procesintensificatie, loopt hand in
hand met een andere belangrijke verandering, namelijk het toenemend gebruik van
groene grondstoffen in de chemische industrie. Colin Ramshaw bijvoorbeeld,
hoogleraar aan Newcastle University en een van de peetvaders van revolutionaire
ontwikkelingen in de procestechnologie, koppelde zijn voorstel tot miniaturisering
direct aan de “vergroening” van de chemie. Vergroening wil zeggen het gebruik van
groene grondstoffen voor het bereiden van chemicaliën, groene katalysatoren die
reacties laten verlopen bij lage druk en lage temperatuur en groene processen met een
veel efficiënter gebruik van energie, water en hulpstoffen. Met als gevolg een
drastische vermindering van afval en emissies.
Vergroening betekent ook dat zowel de grondstoffen als de reacties complexer
worden. In plaats van methaan en etheen worden in de “groene chemie” agrarische
grondstoffen gebruikt, die niet alleen chemisch maar ook fysisch complexer zijn.
Chemisch in de zin dat de matrix waaruit de gewenste moleculen gewonnen moeten
worden complexer is, terwijl voor de synthese ook complexere reacties worden
gebruikt. Fysisch in de zin dat meer met slurries dan met goed gedefinieerde gassen of
vloeistoffen gewerkt moet worden. Zo hebben we bij de winning en verwerking van
ruwe olie te maken met een steeds lastiger matrix waaruit de gewenste stoffen
gehaald moeten worden. Met alle gevolgen van dien voor het ontwerp van processen
en installaties. Gezien de toenemende complexiteit van de uitgangsmaterialen zou je
kunnen zeggen dat de chemische procestechnologie steeds meer gaat lijken op de
voedingsmiddelenindustrie.
Miniaturisering
Volgens de eerdergenoemde Colin Ramshaw ging het er in eerste instantie om de
kapitaalskosten voor chemische fabrieken te beperken door ze flink kleiner te maken,
zowel in omvang als in aantal. Zelf dacht hij aan een factor 100, maar met een factor 2
zouden ondernemingen ook al heel gelukkig zijn geweest. Later kwamen er overwegingen bij als het efficiënter omgaan met energie en grondstoffen en het veiliger
maken van processen.
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In compacte apparaten kun je een efficiëntere uitwisseling van massa en energie
bewerkstelligen, waardoor het energieverbruik per eenheid product vermindert en
grondstoffen beter worden benut. Het streven naar compactheid heeft onder meer
geleid tot het gebruik van statische mixers en zeer compacte warmtewisselaars met
een groot warmtewisselend oppervlak per kubieke centimeter. Een andere ontwikkeling, inmiddels al toegepast in de farmaceutische industrie is de spinning disc reactor.
Daarbij wordt een vloeistof uitgegoten over een snel draaiende schijf. In de dunne laag
vloeistof worden energie en massa vele malen efficiënter overgedragen, waardoor
reacties veel sneller verlopen.
Een stap verder op weg naar miniaturisering is de ontwikkeling van microapparaten.
Zo’n vijfentwintig jaar geleden werd duidelijk dat je met silicium niet alleen platte
chips kunt bakken, maar dat je er ook driedimensionale systemen van kunt maken,
waarin niet alleen elektronen stromen, maar ook gassen en vloeistoffen. Meteen
ontstonden er allerlei visioenen bijvoorbeeld over microduikbootjes die onderhoud
plegen aan het bloedvatenstelsel (in 1966 al eens door Isaac Asimov uitgewerkt in zijn
verhaal over een “Fantastic Voyage”). Een ander visioen, gebaseerd op driedimensionale microsystemen op een chip is de chemische fabriek in een koffer. Ook
dat zal voorlopig wel een toekomstfantasie blijven.
Ondertussen wordt wel het nodige onderzoek- en ontwikkelingswerk gedaan op het
gebied van de microtechnologie. In eerste instantie gaat het daarbij om de
ontwikkeling van miniatuur meetinstrumenten, sensoren, voor het meten van
temperatuur, druk, versnelling (in airbags) en andere parameters. De ISFET, ion
sensitive field effect transistor, maakte het mogelijk om ook concentraties van ionen te
meten. Een ander voorbeeld is de DNA-chip, die bestaat uit vele duizenden minuscule
reactorvaatjes op een vierkante centimeter.
De DNA-chip en andere sensoren zijn weliswaar meetinstrumenten, maar met dezelfde
moeite zou je ze ook als microscopisch kleine reactoren kunnen beschouwen, waarin
je grondstoffen omzet in gewenste producten. Van analyse naar productie is qua
uitvoering immers een kleine stap.
Een voorbeeld van een dergelijke reactor is een microzeef, een membraan, dat net als een
chip wordt gemaakt met lithografie. Deze “wafer” bevat duizenden minuscule kanaaltjes,
waarmee je bijvoorbeeld macromoleculen zoals eiwitten kunt afscheiden. Een andere
mogelijke toepassing is het maken van emulsies. Olie die door het membraan wordt geperst
en uitstroomt in water levert een olie-in-water emulsie op waarbij de oliedruppeltjes niet
alleen microscopisch klein zijn, maar ook uniform van grootte. Een dergelijk membraan zou
bijvoorbeeld onderdeel kunnen zijn van een huishoudelijk apparaat voor het zelf maken van
mayonaise die niet na een paar dagen is ontmengd. Een andere mogelijke toepassing is om
de oliebolletjes te vullen met geur- en/of smaakstoffen en door een product te mengen.
Door erop te kauwen komen de geur- of smaakstoffen vrij en kunnen zo bijvoorbeeld een
“vers”-ervaring koppelen aan geconserveerde producten.
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Om reacties te laten verlopen zou je bijvoorbeeld de binnenzijde van de kanaaltjes
kunnen bekleden met enzymen of andere katalysatoren. Een andere optie is de
monoliet reactor, waarbij de katalysator het reactorvat is. Door holtes op een bepaalde
manier vorm te geven kunnen ze ook worden gebruikt voor het mengen van stoffen.
Evenals op macroniveau kunnen processen op microscopisch niveau worden
gesimuleerd onder andere met behulp van CFD, computational fluid dynamics, het
berekenen van het gedrag van vloeistoffen en gassen.
Het probleem met microfabriekjes is dat de geproduceerde hoeveelheden van
kabouterformaat zijn. Het proces is wel efficiënter, maar door een kanaaltje met een
doorsnede van 50 micrometer kan nu eenmaal minder vloeistof of gas stromen dan
door een pijpleiding met een doorsnede van een meter. Hoewel… de doorzet van de
microzeef op wafer is nog altijd een respectabele één tot vijf kubieke meter per uur per
bar drukverschil.
De oplossing voor het capaciteitsprobleem is stapelen. Als je maar voldoende van die
fabriekjes naast of op elkaar kunt zetten kun je toch een behoorlijke doorzet halen.
Vooralsnog verwachten experts dat de microfabriekjes vooral gebruikt zullen worden
voor medicijnen en andere fijnchemicaliën, maar op den duur zul je er ook bulkchemicaliën mee kunnen maken. Als je je microfabriekjes maar voldoende goedkoop
kunt maken.
Integratie
Naast miniaturisering kunnen processen ook efficiënter worden gemaakt door
processtappen te integreren. Ook dat is een omwenteling in het denken. Als we het
wat kort door de bocht formuleren bestaat de klassieke procestechnologie uit het
koppelen van een aantal unit operations. Een procesontwerper beschouwt een
chemische fabriek in de eerste plaats als een reeks installaties voor malen, mengen,
scheiden, omzetten, enzovoort, die met elkaar verbonden zijn via een netwerk van
pijpen. Bij het ontwerpen van een proces gaat het er om de verschillende stappen
zodanig op elkaar af te stemmen dat de hoeveelheid product per kilo grondstof
maximaal is. De fysieke scheiding van processtappen in unit operations betekent
echter dat er nogal wat verliezen optreden, zowel energie- (of beter gezegd exergie-)
verliezen als materiaalverlies in de vorm van afvalstoffen en emissies.
In de nieuwe benadering kijken procestechnologen niet zozeer naar unit operations,
maar naar functies of veranderingen. Voorbeelden zijn verandering van identiteit
(=chemische reactie), van concentratie (= oplosmiddel toevoegen), van fase (=
verdampen), van samenstelling (scheiden), van temperatuur en druk en van vorm
(=extruderen). Het lijkt een woordenspelletje, maar het leidt wel tot een benadering,
waarbij de procesontwerper op zoek gaat naar mogelijkheden om functies te
combineren. Functies die bij ongeveer dezelfde temperatuur en druk verlopen kunnen
bijvoorbeeld in één apparaat worden gecombineerd. Daarnaast kun je denken aan het
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combineren van de functies “veranderen van identiteit” en “veranderen van
samenstelling”. Voorbeelden zijn reactieve destillatie en extrusie of het gebruik van
membraanreactoren. In de levensmiddelenindustrie vindt integratie van processtappen
al op ruime schaal plaats als het gaat om extrusieprocessen. Daarbij worden
bijvoorbeeld mengen en transport gecombineerd met faseverandering.
Een voorbeeld van een commercieel toegepaste procesintegratie is de reactieve destillatie
voor de productie van methylacetaat. Waar voorheen elf afzonderlijke stappen nodig
waren, zijn er nu zes nodig, die allen plaatsvinden in één kolom van 90 meter hoog met een
diameter van enkele meters. De besparing op kapitaal en energie bedraagt maar liefst
tachtig procent. (uit: conceptueel procesontwerpen, www.vnci.nl)

Witte biotechnologie
Een belangrijk hulpmiddel bij het intensiveren van processen, zeker als het gaat om
groene grondstoffen, is wat onze zuiderburen de ‘witte biotechnologie’ noemen.
Toepassing van biotechnologie bij het omzetten van grondstoffen in halffabrikaten en
eindproducten. Daarbij gaat het vooral om het inzetten van genetisch gemodificeerde
micro-organismen en cellen van plantaardige of dierlijke oorsprong, zowel voor de
feitelijke omzettingen naar halffabrikaat of eindproduct als voor de productie van
enzymen.
Het voordeel van het gebruik van enzymen en/of complete micro-organismen of
plantencellen, is dat processen veel efficiënter kunnen verlopen. De omzettingen
gebeuren bij kamertemperatuur en onder lage druk en leveren minder bijproducten en
minder afval op. Bovendien kan het aantal processtappen worden verkleind.
Een voorbeeld is de nieuwe Zor-f fabriek van DSM in Delft waar een grondstof voor
antibiotica wordt gemaakt. Daarbij wordt een vijfring omgezet in een zesring en worden er
hier en daar nog wat zijgroepen aan- en afgekoppeld. De omzetting vergt langs de weg van
de organische synthese vele stappen met idem zoveel gebruik van energie en hulpstoffen
en productie van afval. Door het inzetten van een schimmel met een genetisch aangepast
metabolisme (metabolic pathway engineering) kan het nu in één stap bij veel lagere
temperaturen en met veel minder afval.

De OECD heeft in 2001 een overzicht uitgebracht “The application of Biotechnology to
Industrial Sustainability” met daarin vele andere toepassingen van ‘witte’
biotechnologie, onder andere voor het verwijderen van resten bleekmiddel uit textiel,
voor het enzymatisch bleken van papierpulp, het ontvetten van metalen in de
galvanische industrie, het maken van acrylamide en acrylzuur en de bereiding van
aminozuren, smaak- en kleurstoffen met behulp van al dan niet gemodificeerde microorganismen. Er zitten bovendien nog vele nieuwe processen in de pijplijn. Zo
overwegen enkele grote bedrijven om de grondstof voor nylon, caprolactam, langs
enzymatische weg te bereiden. Ook wordt er gewerkt aan de bereiding van polyester
uit glucose.

Levensmiddelen in de 21ste eeuw

26

Tot voor kort waren organische synthese en biochemie gescheiden werelden, omdat
anorganische katalysatoren, die veel gebruikt worden in de organische synthese,
vooral werkzaam zijn bij hoge temperatuur en druk, omstandigheden waaronder
biologische katalysatoren (enzymen dus) het loodje leggen. Inmiddels komen er steeds
meer anorganische katalysatoren die bij lage temperatuur en druk werken. Omgekeerd
komen er ook steeds meer enzymen en micro-organismen beschikbaar die bestand zijn
tegen extreme omstandigheden zoals een relatief hoge temperatuur, een hoog
zoutgehalte en een lage dan wel hoge zuurgraad. Daardoor ligt de weg open voor
gecombineerde organische en biologische syntheseroutes en daarmee voor het verder
optimaliseren van reactieketens.
Voor andere producten wordt geen syntheseroute opgebouwd uit verschillende bioen organisch chemische stappen, maar worden – omgekeerd – bestaande biochemische routes, die voorkomen in micro-organismen en cellen van planten en dieren
aangepast: het eerder genoemde ‘metabolic pathway engineering’. Daarbij wordt de
cel als het ware een minifabriekje, dat voor zover het gaat om algen of plantencellen,
zelfs in zijn eigen energie voorziet met behulp van fotosynthese. In eerste instantie
zullen deze minifabriekjes vooral worden ingezet voor de vervaardiging van
medicijnen en kostbare fijnchemicaliën, maar op termijn is het voorstelbaar dat ze ook
worden gebruikt voor de productie van bulkstoffen zoals zetmeel, vetten en eiwitten,
die als grondstof dienen voor pasta, vissticks of slaolie.
ICT
De ontwikkelingen op ICT-gebied laten ook de procestechnologie niet ongemoeid.
Sensoren en processoren worden al lang gebruikt om processen te sturen, te
controleren en af te stemmen op de te verwachte vraag. Door het combineren van
simulatiemodellen van het proces en de verwachte marktontwikkelingen, kan de
fabriek zowel technisch als economisch worden geoptimaliseerd.
Bij het ontwerpen van processen wordt gebruik gemaakt van steeds geavanceerder
simulatiemodellen voor warmte- en massatransport. Het eerdergenoemde CFD,
computational fluid dynamics, kan gebruikt worden om stromingsprofielen te
analyseren en te begrijpen op macroscopisch niveau. Het wordt al relatief veel gebruikt
in de chemische industrie. Een mogelijke toepassing in de levensmiddelenindustrie is
het ontwerpen van kleppen, die goed zijn schoon te houden (hygiëne).
Omdat processen als gevolg van miniaturisatie en integratie steeds sneller verlopen is
er behoefte aan “real time”-regelsystemen, om snel in te kunnen grijpen. De technische ontwikkeling sluit daarop aan met sensoren die gegevens over temperatuur,
druk, hoeveelheden en verloop monitoren en doorgeven aan een of meer processoren
al dan niet gedistribueerd. Van daaruit kan een snelle respons op mogelijke
afwijkingen worden gegeven. Daarbij wordt steeds vaker gebruik gemaakt van
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simulatiemodellen om het berekende verloop van het proces te toetsen aan het
werkelijke verloop.
Een stap verder zijn reactoren die door de computer zodanig worden gestuurd dat de
omstandigheden veranderen al naar gelang het verloop van de omzetting. Deze
‘transient operating reactors’ zijn enigszins te vergelijken met het “tunnel in the sky”concept in de luchtvaart, waarbij de piloot het vliegtuig binnen een door de computer
gegenereerde tunnel probeert te houden. Het voordeel van een transient operating
reactor is dat energie, grondstoffen en kapitaal nog efficiënter benut worden.
Op microniveau wordt in de farmaceutische industrie al veelvuldig gebruik gemaakt
van moleculair modelleren. Ook in de procesindustrie (inclusief levensmiddelen) liggen
toepassingsmogelijkheden, bijvoorbeeld voor het modelleren van transport op
moleculair niveau in de microscopisch kleine holtes van zeolieten of monolietreactoren; de hechting van katalysatoren op een drager en het op molecuulniveau
beschrijven van de omzettingen die daar plaatsvinden. Moleculair modelleren zal in de
levensmiddelenindustrie ook een rol gaan spelen in het formuleren van producten met
specifieke eigenschappen bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van functional foods.
Conceptueel ontwerpen
Technische ontwikkelingen, zoals hiervoor beschreven, maken het mogelijk om op een
andere manier dan vroeger processen te ontwerpen. Een manier die wordt aangeduid
met conceptueel procesontwerpen. De methode komt voort uit de noodzaak om het
energieverbruik in de chemische industrie drastisch te beperken en was in eerste
instantie dan ook vooral gericht op het voorkomen van exergieverliezen. Exergie is het
arbeidsvermogen dat is opgeslagen in energie.
De verliezen treden op als hoogwaardige energie met veel arbeidsvermogen wordt
omgezet in laagwaardiger energie, zoals warmte, een onomkeerbaar proces.
Conceptueel ontwerpen was in eerste instantie gericht op het beperken van exergieverliezen door het aantal processtappen te verminderen en door het benutten van
warmte die vrijkomt bij exotherme reacties.
Inmiddels heeft conceptueel procesontwerpen een bredere betekenis gekregen dan
alleen besparing op exergieverliezen. Het is een methode van ontwerpen, waarbij
wordt uitgegaan van de gewenste eigenschappen van het product en van de
bestaande en te verwachten maatschappelijke randvoorwaarden (energie-, milieu- en
financieel rendement). Een vorm van reversed engineering, waarbij de behoefte van de
afnemer leidraad is voor het ontwikkelen van het product en het ontwerpen van het
productieproces.
Die aanpak houdt in dat min of meer tegelijk met het ontwikkelen van het product
begonnen moet worden met het ontwerpen van het proces om dat product te maken.
Naast een betere afstemming is een bijkomend voordeel dat de stap van laboratoriumschaal naar industrieel proces wat gemakkelijker kan verlopen. Met name het gebruik
van simulatiemodellen maakt het ontwerpen redelijk schaalonafhankelijk. In het meest
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extreme geval is het ontwerpproces helemaal schaalonafhankelijk. Dat doet zich
bijvoorbeeld voor bij microreactoren, waarbij het labmodel wordt opgeschaald door
het te vermenigvuldigen en te stapelen.
Een belangrijk aspect bij conceptueel ontwerpen is flexibiliteit. Vanuit de samenleving
wordt steeds meer druk uitgeoefend om ‘just in time’ een grote variatie aan producten
te leveren. Aan die behoefte kan alleen worden voldaan met flexibele
productieprocessen en al even flexibele logistieke en administratieve processen. In een
goed ontworpen proces wordt niet alleen zo efficiënt mogelijk om gegaan met
grondstoffen, energie en kapitaal, maar worden ook verliestijden als gevolg van
schoonmaken, omstellen en opstarten geminimaliseerd. Daarnaast wordt rekening
gehouden met variatie in de vraag. Als de vraag stijgt (bijvoorbeeld ijs en karnemelk
op warme dagen) kan de capaciteit eenvoudig worden uitgebreid. Daalt de vraag dan
kan de capaciteit eenvoudig worden teruggebracht door een aantal eenheden af te
schakelen. Ook dat pleit voor het “stapelen” of parallelliseren van kleinschalige
processen.
Flexibiliteit blijft niet beperkt tot flexibiliteit in tijd, maar omvat ook geografische
flexibiliteit; dat wil zeggen het spreiden van productie in de ruimte. Dus niet een
fabriek die heel West-Europa voorziet van voorgebakken patat of vissticks, maar
spreiding van de productiecapaciteit over tientallen vestigingen, waardoor je kunt
besparen op logistieke kosten. Een andere mogelijkheid is dat delen van het productieproces worden uitgevoerd in microreactoren die zijn opgesteld in of nabij de plaats
van consumptie. Zoals supermarkten beschikken over ovens voor het afbakken van
voorgebakken brood, zouden ze in de toekomst ook kunnen beschikken over machines
waarmee je je eigen toetje in elkaar kunt zetten. Een andere mogelijkheid is het
verstrekken van geconserveerde voedingsmiddelen aan bedrijfskantines met ter plekke
de mogelijkheid om deze te voorzien van de smaak en geur van verse producten.
Conserveren/verpakken
Naast ontwikkelingen in de procestechnologie in het algemeen doet zich ook een
aantal ontwikkelingen voor die specifiek betrekking hebben op de productie van
levensmiddelen. Daarbij gaat het vooral om conserveringstechnieken, zowel tijdens
het productieproces zelf als in de fase daarna. Wat het proces zelf betreft, worden er
steeds meer alternatieven ontwikkeld voor thermische conserveringstechnieken als
steriliseren en pasteuriseren. De thermische behandeling heeft namelijk als nadeel dat
een deel van de voedingswaarde, van de smaak en van het “verse” uiterlijk van het
product verloren gaat.
Met methoden als weerstandsverhitting en microgolven kan de industrie dat verlies al
aardig te reduceren, zeker ten opzichte van de weckpot, maar het kan altijd beter.
Zeker omdat er een premie staat op verse producten. Vandaar dat er veel onderzoek en
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ontwikkelingswerk wordt gedaan aan niet-thermische, zogeheten milde, methoden
zoals ultrageluid, lichtpulsen met hoge intensiteit, pulserende elektrische velden en
ioniserende straling.
Een aantal van die technieken (ultrahoge druk, pulserende elektrische velden) kan ook
worden gebruikt voor het gericht veranderen van structuur en functie van voedingsmiddelen. Zo leidt een behandeling met elektrische velden tot het ontstaan van
minuscule gaatjes in de celmembraan, waardoor je eventueel gewenste componenten
er gemakkelijker uit kunt halen. In geval van groenten heeft die permeatie ook tot
gevolg dat ze gemakkelijker gedroogd kunnen worden.
Bij hordentechnologie gaat het om een combinatie van milde technieken om een
product langer houdbaar te maken zonder al te veel in te leveren op de kwaliteit van
het product. Naast thermische methoden, gaat het daarbij om aanzuren, toevoegen
van additieven zoals nitriet en sorbaat en het gebruik van onschadelijke microorganismen, zoals melkzuurbacteriën. Nieuw is dat niet overigens. Melkzuurbacteriën
bijvoorbeeld worden al eeuwen gebruikt om vlees te conserveren (worst) en ook kaas
en yoghurt zou je kunnen beschouwen als geconserveerde melk. Het nieuwe schuilt
hem in het feit dat zowel de werking als de effecten van de betreffende conserveringstechnieken steeds beter in kaart kunnen worden gebracht. In combinatie met sensoren
biedt dat mogelijkheden voor een intelligente conservering waarbij microbiologische
veiligheid wordt gewaarborgd zonder de kwaliteit van het product aan te tasten.
In het verlengde van conservering ligt verpakking. Levensmiddelen worden verpakt om
ze te beschermen tegen licht, zuurstof en micro-organismen, zodat ze langer houdbaar
zijn. Ook op dat gebied dient zich een aantal nieuwe technieken en concepten aan.
Veel levensmiddelen worden inmiddels al verpakt onder “modified atmosphere”, dat
wil zeggen een atmosfeer van stikstof of argon of andere gasmengsels. Inmiddels is
het scala uitgebreid met gasvreters ofwel scavengers. Dat zijn stoffen die aan
luchtdichte verpakkingen worden toegevoegd om de door het product geproduceerde
zuurstof of etheen weg te vangen.
Een interessante ontwikkeling, vooral richting consument, zijn de verpakkingen die
informatie geven over de toestand en de geschiedenis van het product. Daarbij kun je
denken aan verpakkingen met daarin sensoren die het optreden van bederf signaleren
en dat laten zien door te verkleuren. Dat is nog toekomstmuziek. Wat wel al realiteit is,
zijn verpakkingen die aangeven hoe lang het product onderweg is geweest van
producent naar consument en welke temperatuurvariaties het daarbij heeft ondergaan. Die informatie is van belang om vast te stellen hoe lang het product nog
houdbaar is na aanschaf.
Concluderend kunnen we vaststellen dat wetenschappelijke en technische
ontwikkelingen leiden tot een almaar groter wordende waaier van technische opties
voor productie en verwerking van levensmiddelen. Vooral de omslag in het denken in
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de procestechnologie biedt mogelijkheden om tegemoet te komen aan de behoeften
van de consument aan gezonde voedingsmiddelen die met een minimum aan
inspanning te bereiden zijn en die zijn afgestemd op individuele voorkeuren.
Tegelijkertijd biedt die omslag de mogelijkheid om tegemoet te komen aan de wensen
van de burger op het gebied van energie, milieu en veiligheid, samen te vatten in de
term ‘duurzame ontwikkeling’. Welke opties gerealiseerd zullen worden is afhankelijk
van de in de eerste paragraaf beschreven maatschappelijke ontwikkelingen die
uiteindelijk de selectieomgeving bepalen.
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3. Beleid
Het is lastig zo niet onmogelijk om te voorspellen hoe technologische ontwikkelingen
verlopen. Legio zijn de producten en processen die het niet gehaald hebben en voortijdig zijn bijgezet in het museum. Dat geldt ook voor bovengenoemde ontwikkelingen
in de proces- en aanverwante technologieën. Achterover leunen en wachten tot
duidelijk wordt welke technische opties zich ontwikkelen tot levensvatbare innovaties
is echter geen goed alternatief. De spits die afwacht tot hij de bal krijgt toegespeeld,
zet zichzelf vaak buitenspel en levert in ieder geval minder rendement op dan de spits
die actief mee voetbalt.
Het lijkt dan ook geen overbodige luxe om gericht te investeren in onderzoek en
ontwikkeling op het gebied van de procestechnologie. In hun bijdrage “Geavanceerde
verwerking van agrogrondstoffen tot levensmiddelen” bieden Ooijkaas en Boom een
aanzet voor onderzoeksbeleid (zie kaders). De overheid zal hierbij het voortouw
moeten nemen, want in de industrie wordt het zicht op nieuwe ontwikkelingen nog te
zeer beperkt door de enorme investeringen in bestaande processen. De neiging om die
te optimaliseren ten koste van het entameren van compleet nieuwe processen is groot.
In de voedingsmiddelenindustrie komt daar nog bij dat men (we generaliseren een
beetje) conservatief is. Terecht overigens, want een goede naam of een sterk merk kost
een eeuwigheid om op te bouwen, maar kan in een oogwenk verloren zijn. Dit nog
afgezien van de risico’s voor de volksgezondheid.
Profilering onderzoek en ontwikkeling
In hun essay over de geavanceerde verwerking van agrogrondstoffen onderscheiden
Ooijkaas en Boom binnen de levensmiddelenindustrie een viertal profielen. Voor elk
profiel schetsen ze een toekomstbeeld en de daarbij behorende behoefte aan onderzoek en ontwikkeling. Op die manier ontstaat een soort agenda waarbij onderzoeksinspanningen gerelateerd kunnen worden aan bepaalde soorten bedrijven.
Profiel 1
Deze omvat bedrijven die agrarische grondstoffen, zoals graan, aardappelen, melk en
suikerbieten verwerken tot halffabrikaten. In de toekomst zullen ze meer uit hun
grondstof willen halen, enerzijds door efficiënter werken, anderzijds door het isoleren
en tot waarde brengen van hoogwaardige componenten die in kleine concentraties
aanwezig zijn. Ook worden hoge eisen gesteld aan hun vermogen om flexibel in te
spelen op klantenwensen. Bij die ontwikkelingen past onderzoek naar simulatie van
stromen en processen om te zorgen voor een optimale productenmix tegen zo laag
mogelijke maatschappelijke kosten. Daarnaast is er behoefte aan scheidingsmethoden
voor het isoleren van hoogwaardige componenten (medicijnen, chemische
specialiteiten) uit de grondstoffen.
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Profiel 2
Deze omvat de bedrijven die inspelen op de behoefte aan “oorspronkelijk” voedsel en
agrarische producten met zo min mogelijk bewerkingen naar de consument brengen.
Wat verwerkingstechnologie betreft ligt in dit profiel de nadruk op milde verwerkingsmethoden. Om de kwaliteit en herkomst van producten vast te stellen is er behoefte
aan ketenmodellering en -controle (bijvoorbeeld via Internet) en aan sensoren om de
kwaliteit te meten. Daarnaast is er behoefte aan nieuwe verpakkingstechnologieën,
zoals actieve membranen, scavengers of beschermende gassen.

Profiel 3
Deze omvat bedrijven die zich richten op service, beleving en/of gemak voor de
consument. Daarbij gaat het niet zozeer om fast foods als wel om halfklare gerechten,
die, eenmaal aangeschaft, weinig bewerking vragen. Technologische vernieuwing ligt
bij dit profiel in eerste instantie op het gebied van logistiek en informatie- en
communicatietechnologie. Wat verwerking betreft worden hoge eisen gesteld aan
flexibiliteit van processen om in te spelen op de voorkeuren van de consument. Een
bijzonder variant binnen dit profiel vormen de automaten, die dranken, snacks en zelfs
complete maaltijden leveren aangepast aan de wensen van de consument wat betreft
samenstelling, smaak en hoeveelheid. Dat vraagt om onderzoek naar gedistribueerde
productie en schaalverkleining onder meer met behulp van microtechnologie.

Profiel 4
Deze laatste tenslotte omvat bedrijven die zich richten op voedingsmiddelen die de
gezondheid van het individu bevorderen. Dankzij de ontwikkelingen op het gebied van
fysiologie en moleculaire biologie zal het in de toekomst mogelijk zijn om op het
niveau van het individu na te gaan welke voedingsmiddelen bijdragen aan een
optimale gezondheid over een reeks van jaren. Gezien de genetische variatie tussen
individuen betekent dat ook een enorme variatie aan voedingsmiddelen. Daardoor
groeit de behoefte aan flexibele productieprocessen. Iedere consument een op zijn
constitutie afgestemd product bieden, levert onoverkomelijke logistiek problemen op.
Een mogelijkheid is om de consument zelf een voedingsmiddel te laten assembleren op
basis van modules, geleverd door de industrie. Voor de ontwikkeling van de daarvoor
noodzakelijke “foodprocessor” biedt de microtechnologie goede mogelijkheden.
Hoe de investeringen in procestechnologisch onderzoek- en ontwikkelingswerk
gestalte moeten krijgen, is een kwestie van invullen. Te denken valt aan een innovatiegericht onderzoeksprogramma, een IOP of iets vergelijkbaars. Kenmerkend voor de
vroegere IOP’s is, dat ze werden aangestuurd door mensen die hun sporen hadden
verdiend in het onderzoek en/of in het bedrijfsleven. Een andere mogelijkheid is een
programma onder de koepel van KIS, de versterking van de kennisinfrastructuur.
Voor het ontwikkelen van technische opties is van belang, dat de voedingsmiddelensector eindelijk eens zijn schroom overwint en zich durft te “encanailleren” met de
chemische industrie. Het is geen al te boude veronderstelling dat de voedingsmiddelenindustrie nog heel wat kan leren van de chemische industrie als het gaat om het
efficiënt omzetten van grondstoffen in halffabrikaten en eindproducten. Omgekeerd
kan de chemische industrie het nodige leren van de voedingsmiddelenindustrie als het
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gaat om het verwerken van complexe agrarische grondstoffen, waarvan de levering
voor een deel afhankelijk is van weer en seizoen.
Zoals gezegd vormen de maatschappelijke ontwikkelingen rondom voeding de
selectieomgeving voor nieuwe processen en producten. Hoewel er veel (markt-)
onderzoek wordt gedaan naar voorkeuren van consumenten, is er nog geen goede
verklarende theorie voor de wijze waarop mensen denken over en omgaan met
voeding. De consument wordt gezien als een vat vol tegenstrijdigheden die in opinieonderzoeken sociaal wenselijke antwoorden geeft – over dierenwelzijn bijvoorbeeld –
maar vervolgens toch zijn vleeswaren bij de kiloknaller koopt. Die verklaring is erg
mager en bovendien weinig bruikbaar. Er is dus wat voor te zeggen om naast het
technologisch onderzoek ook wat dieper gravend sociaal-wetenschappelijk onderzoek
te doen, niet alleen naar houding en gedrag, maar ook naar (bij)geloof en taboes
rondom voeding.
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