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LEVENSMIDDELENPROCESKUNDE:
HETPRODUCTGEVORMDDOOR
INTERACTIES
Mijnheer de Rector Magnificus,damesenheren,
Langgeleden,nogvervoordatmensendeneiginghaddenstedenenhuizentegaanbouwenengraanteverbouwen,leefde menvandejachtenvanwatmenaan
voedselinhet veldeninhetbosvond.
Hetvervelendevan veelvoedseldatmenwisttevergarenwas,dathetmeteenopgegeten moestworden,
anderswerdjeerziekvan.Datgaf aanleidingtotveel
problemen:hetenemomentwaserveelteveelvoedsel,
hetvolgendemomentveelteweinig.
Opeendagechterheeft waarschijnlijk iemandperongelukeenreepvleesindezonlatenliggen,waardoorhet
snelverdroogde.Totzijn verbazingmoetdezepersoon
geconstateerd hebben,dathetvleesingedroogdetoestandlangnietzosnelbedierf.Hij,ofzij,trokzijnconclusies,envanafdatmomentheeft menvoedselaan
behandelingen onderworpen.Foodprocessingalsprincipewasuitgevonden.
Zoalsvaak,leiddedezeuitvindingalsneltotvariaties
opditthema.Nadatmenhetvuurhadlerentebeheersen,werddatuiteraardookopvoedseltoegepast,en
behalvedatdehoudbaarheid beterwerd,werdendierlijkeproducten lekkerder,enveelplantaardigeproducten
kregen veelmeervoedingswaarde(Walstra,1996;
DekkerenLinneman,1998).
Indegeschiedenis vandemensheid heeft devoedselvoorziening,endusookdebehandelingvanlevensmiddelen,altijd eenhoofdrol gespeeld.Hetontstaanvanstedenwerdmogelijk gemaaktdoorhetingrotehoeveelhedenkunnenopslaan vanvoorraden.Groterijkenwerden
gestichtdoordemogelijkheid vanhetaanleggenvan
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voedselvoorraden.Langeontdekkingsreizen naarverre
werelddelen werden mogelijk doorgedroogdeendus
langhoudbarelevensmiddelen,waarbijmenhelaasnog
nietopdehoogtewasvandefunctie of zelfsmaarhet
bestaan vaningrediënten alsascorbinezuur,wataanleidinggaf totgebreksziekten alsscheurbuik.
Juistdoorzijn ouderdomisdetechniek vanhet 'food
processing'altijd conservatief geweest.Demethoden
vanwijn- ofbierbereiding blevendoordeeeuwenzo
goedalsgelijk,endaarwasmentrotsop.Innovaties
ontstonden vaak slechtsdoortoevalligheden,maarmen
speurdeernietspecifiek naar.
Pasindeafgelopen eeuwenkreegmendebehoefte om
techniekendiewerden toegepast meersystematischte
bestuderen,omzemogelijkerwijs teverbeteren.
Naarmatemenhierin slaagde,ontstonddetechnologie,
deleervandetechniek.
Indeafgelopen 50jaarheeft doordeontwikkelingvan
detechnologie,detechniek vanhetbehandelenvan
levensmiddelen eengrotevluchtgenomen, tegelijkertijd
metzoveleanderevakgebieden.Zowasmeninstaatom
opgroteschaallevensmiddelen veiligteproducerenen
bijdeconsumentoptafel tebrengen,waarbijdevoedingswaarde,endeinhoud aannutriënten zogoed
mogelijk gewaarborgd was(BeverlooenVandenBerg,
1978).Daarnaastwasmenookinstaatomlevensmiddelennieuweeigenschappentegeven,zoalsbij halfvolle
melk,enalcoholvrijbier.
Deontwikkelingvande levensmiddelenproceskunde,
zoalsdienetbeschreven is,isindeafgelopenjarenin

eenstroomversnelling gekomen.Datheeft veeltemaken
metdestormachtigeontwikkeling van verschillendetakkenvandewetenschapendedaaruitvoortkomende
technologie.
Milieu
Eenbelangrijke ontwikkelingbetreft hetbesef vande
invloed vandesamenlevingopderestvandewereld.
Beginjaren '70werdhetduidelijk datonzeaardsehulpbronneneindigzijn.Hoeweldeangstvooruitputtingop
hetgebiedvanfossiele brandstoffen inmiddelswat
getemperd is,geldtdatzekernietvooronsbesefvan
eindigheid vandecapaciteit vanonsnatuurlijk milieu.
Hierdoorismenveelzorgvuldiger gaanomspringenmet
emissienaarwaterof atmosfeer.
Ditallesgeeft opditmomentbinnendeprocestechnologieaanleidingtotveelonderzoek naarprocessendie
intrinsiek minderchemicaliën,minderenergieenminder
apparatuurgebruiken.
Gezondheid
Eenanderebelangrijke ontwikkelingbetreft eenbeter
begripvanderelatietussen gezondheidenvoedsel.
Menheeft natuurlijk altijd voedselmetgezondheid
geassocieerd.Alsje nieteetdangajedood.Eetjeniet
gevarieerd genoeg,danwordjeziek.Eetjeteveel,
wordtjeookziek.
Maarderelatietussenvoedselengezondheid isgeblekeninnigerencomplexertezijn.Nieuwe fysiologische
inzichtenhebben duidelijk gemaaktdatlevensmiddelen
veelmetgezondheid temakenhebben.Hetisnu bijvoorbeeld algemeenbekenddathetetenvanteveelverzadigdevettenergongezond is,endatverschillende

Stoffen,dieinkleinerehoeveelheden aanwezig zijn,
zoalsvitaminen,bijzonder belangrijk zijn omgezondte
blijven.Erisdanookeengroeiendevraagnaargezonder
eten.
Datuitzichbijvoorbeeld indevormvandewensnaar
verse,zominmogelijk behandeldelevensmiddelen
(groenten,fruit, vlees).Delevensmiddelenproceskunde
reageertdaaropdoornieuwemethodenteontwikkelen
omlevensmiddelen teconserveren zonderzetothoge
temperaturen teverhitten.
Eenandereuitingsvorm isdevraagnaarproductendie
juistzoweinigmogelijk voedingswaardebevatten;de
typische 'light'producten.Vooreendeelisdateenantwoordophetgezondheidsprobleem vanovergewicht,
vooreenanderdeelgeeft hetdeconsumentde mogelijkheidomevenveelteblijven etenendrinken,maartoch
mindercalorieënbinnentekrijgen. Somswordtdat
bereiktdoordeongewenstecomponenten uithetproduct
tehalen,somsdooreenvervangertegebruiken,zoals
hetbekende 'olestra'eenvervangervoorvettenis.
Ookhierspeeltdelevensmiddelenproceskunde eencentralerol:immers,traditionelecomponenten zoalssuiker
envetten moetenworden vervangendoorandere stoffen,
waarbij devormenconsistentie vanhetproductdezelfdemoeten blijven.
Erisookeensteedsbeterinzichtindespecifieke relatiestussengezondheid,bevattelijkheid voorbepaalde
ziekten,enconsumptie vanvoedingsmiddelen ofingrediëntendaarvan.Ditgeeft zelfs aanleidingtotdeontwikkeling vanheelnieuwevoedinsgmiddelen.

Eenklassiek voorbeeldhiervanisdeontwikkelingvan
Becelenigedecenniageleden.Toenbekendwerddat
meervoudigonverzadigde vetzuren eenpositievewerkingkondenhebben ophetvoorkomen vanhart-en
vaatziekten,wildehetbedrijf Unilevermetdezecomponenteneenmargarinevervaardigen,voorde farmaceutischemarkt.Datisnieteenvoudigomdatdezevetzuren,
integenstelling totdemeestalgebruiktevetzuren,vloeibaarzijnbijkamertemperatuur,enjeerdusmoeilijk
vastemargarinemeekuntmaken.HetisUnileverechter
geluktomditvoorelkaartekrijgen -een mooi staaltje
levensmiddelenproceskunde -enmenheeft ditproduct
onderdeinternecodenaamBCL(Blood Cholesterol
Lowering)uiteindelijk opdemarktgebracht:Becel.Niet
alleen opdefarmaceutische markt,maarlaterookopde
normaleconsumentenmarkt,zoalsbekendmetsucces.
Eendergelijk productnoemtmennueen 'functional
food'. Dezeproducten ofproductconcepten,dieeenaantoonbaarpositiefeffect opiemandsgezondheidkunnen
hebben,staansterk indebelangstelling.Opdezemanier
worden melkmetextracalcium,ofhet yoghurtdrankje
yakult,datdespijsvertering zoubevorderen,aande
mensgebracht.EneennieuwegeneratieBecel-achtige
producten ziterookaantekomen,geletopdeontwikkelingvanhetFinseproduct Benecol,endeBecelvariantBecelProactiv,waarinplantesterolenzijnverwerkt.
Menzegtwel,datdelevensmiddelensectorendefarmacie
steedsdichterbijelkaarkomen,enwaarschijnlijk gedeeltelijk zullengaanoverlappen.Wieweetdathetooitzover
komtdatwekunnenzeggen:'voorelkekwaaleenmaal'.

Hetzalvoordelevensmiddelenproceskundealduseen
toenemendebehoefte betekenenomenerzijds nieuwe
ingrediënten opindustriële schaaltekunnenproduceren
enanderzijds dezeingrediënten,metafwijkende eigenschappen,intekunnen bouwen inlevensmiddelen.
Levensmiddelen enprocestechnologie
Erkomtdusnogalwatopde levensmiddelenproceskundeaf: stringentereemissie-eisen,nieuweconserveringsmethoden,ennieuweingrediënten voornieuweproducten.Gelukkigzijn erookeenaantalontwikkelingendie
onsdemogelijkheid zullen gevenopdezetrendsinte
spelen,waarvanikerhiertweewilnoemen.
- Mededankzijdegrotevoortgang inderekenkracht
dieonsterbeschikking staat,zijn westeedsbeterin
staatomcomplexiteit,diekenmerkend isvoorlevensmiddelen,enwaarinookdeessentieligt vaneen
levensmiddel,tebegrijpen entebeheersen,eninde
toekomstzelfs vanuitdeprincipes,'abinitio'te
ontwerpen.
- Eentoenemendinzichtindechemische,fysische en
microbiëleprocessen diezichafspelen tijdensenna
deproductievanlevensmiddelen levertnieuwe
mogelijkheden indevormgevingenconserveringvan
eenproduct,enindetypen ingrediënten diemenkan
toepassen.
Zoalsgezegdiskenmerkend voorvelelevensmiddelen
datdecomponenten endeproducten vaakergcomplex
vanaardzijn;zebestaan uitmengselsvanvele stoffen,
diebovendiennietallemaalopmoleculaireschaal
gemengdzijn,maarcolloidaal gestructureerd zijn.Dit

geeft aanleidingtotproductieprocessen voordebereidingvanlevensmiddelen,dieweliswaarinprincipevergelijkbaar zijn metdie,toegepast voordeproductievan
anderematerialen,maarwaarindeprocessendiezich
afspelen zocomplex zijn,datdelevensmiddelentechnolooghetprocesnunogslechtsbijbenaderingkanontwerpen.Derestmoetuitervaringkomen.
Eenvoorbeeld hiervanisdetoepassingvanhetextrusieproces,datzowel indekunststoffenindustrie alsinde
levensmiddelenindustrie wordtgebruikt,endateen
belangrijk onderwerpvanonderzoek isgeweestinde
leerstoelgroep levensmiddelenproceskunde(Van
Zuilichem, 1992).Hoewelbijvoorbeeld hetvormgeven
vankunststoffen viaextrusietechnologie zekereencomplexeaangelegenheid is,ishetproduceren vanlevensmiddelenviavergelijkbare technologie nogeenstuk
ingewikkelder.
Hetextruderen vaneenkunststof,alspolystyreenof
polyetheen,omvathetintroduceren vande grondstoffen
inkorrelvorm indeextrader.Doortoevoervanwarmte
endoorwrijvingswarmte worden dekorrelszoveropgewarmddatzesmelten.Hierkunnen fase-overgangen,
zoalssmeltenenglasovergangeneenrol spelen,maar
datisnietaltijd zo.Nadateenhomogenesmeltis
gevormd,wordtdezedooreenmalgeperst,afgekoeld en
mogelijk verdervormgegeven.
Bijhetextruderen vanlevensmiddelen, zoals bijvoorbeeldbijdeproductie vanzetmeel-gebaseerdesnacks,
moetendekristallijne zetmeelkorrels inhetmeelgeconverteerd worden toteenminofmeerhomogeneoplos-

sing,omverdereverwerkingmogelijk temaken.Het
basismateriaal isdekristallijne zetmeelkorrels,bestaand
uitongeveer25%amyloseen75%amylopectine.
Allereerst vindteenzwellingvandekorrelsplaats,wat
zegevoeligvoorafschuifkrachten maakt.Daarnavindt
mechanischeopbrekingenverderedoordringing vanhet
waterindekorrel,enhetoplossen vandeingrediënten
plaats.Dezeprocessen zijn onmogelijk zondergelijktijdigeinwerkingvaneenenzymalsamylase,omdehoogmoleculairepolymerenkorterengemakkelijkeroplosbaartemaken.Verderemengingmetwaterenverhitting
(voordegelering)onderintensemenging(kneding),
leidtviaenzymatischeenchemischemodificaties,tot
eenoplossingmetdegewensteeigenschappen.
Hierspelenmulticomponent massa-enwarmtetransport,
verschillendeordefase-overgangen zoalssmeltenen
glasovergangen,maarookchemischemodificaties een
hoofdrol.Destroming,diebijkunststofverwerking al
gecompliceerd is,wordthierdoordeinhomogeniteiten
dedynamiek vanhetgeheleproces,nogveelcomplexer.
Andersdanbijextrusie vaneenkunststof houdthetprocesnietopnadathetproductdemalverlaat.Doordatde
oplossing totverboven 100°Cisopgewarmd,verdampt
erinstantaan eenbehoorlijke hoeveelheid wateralsde
drukisweggegevallen.Hetproduct 'ontploft' alshet
wareenvormtdeporeuze,glasachtige structuurdiewe
insnacksalsbijvoorbeeld wokkelsofHamka'szowaarderen,omdatzedaardoorzolekker 'crispy' smaken.Er
moetdusheelwatgebeuren voordatueen simpel zoutje
inhanden heeft.
Hoeweldusdeprincipesvandetweebovenstaandeprocessen vergelijkbaar zijn,wordthet verschilgekarakteri-

seerddoorhetfeit dathet levensmiddelen-extrusieprocesergcomplexematerialen bewerkt.
Denormalemanieromeendergelijk procesnaderte
beschouwen is,doorhetsysteem zovertevereenvoudigendathetsysteembegrijpbaar wordt.Alsje vindtdat
inhetbovenstaandevoorbeeld vanproductie vansnacks,
hetoplosprocesvandekorrelsdekritische stapis,gaje
datdeelprocesnauwkeurigbekijken.Vanafdatpuntprobeerje weerlangzaamaspectenvanhettotaleprocestoe
tevoegen totdatdeuitkomsten vanheteenvoudigesysteemenigszinsvertaaldkunnenworden naarhetpraktischesysteem;jegaathetmodelvanhetkorreloplosprocesuitbreiden metandereaspecten,zoalsdemengingen
opwarming vandekorrels.
Maaralsdeessentievaneenprocesofproduct,zoalsbij
levensmiddelen indecomplexiteit zit,dankomjeerzo
nooithelemaal.Alsjedezewiltvangen zouje eigenlijk
vandeanderekantmoetenkomen,doortebeginnen bij
deinteractiestussendedeelmodellen.Eerstbepaaljede
interactiestusseneenvoudigemodellen vandeelprocessen,enkijkje,viaeen simulatie,ofhettotalesysteem
enigszinslijkt opdepraktijk.Dangajededeelmodellen
langzaamverfijnen, eneventueel deelmodellentoevoegen,todateensysteemmodelontstaat,datcorrectevoorspellingen kandoenoverde werkelijkheid.
Modernerekenmethoden,zoalshetgebruik vancomputersvoorhetberekenen vanstromingen innietNewtonsesystemen,ofvoorhetsimuleren vancolloïdalestructuurvorming ineenoplossing,gevenvoorhet
eerstdegelegenheidomdittedoen,omdatzedemogelijkheid gevenomveleverschillende verschijnselen

waarvandeprincipesbekendzijn inéénsysteemmodel
tezetten,waarin ookdeinteractiestussendedeelprocessenworden gesimuleerd (VandenAkker,1999).
Daarnaast zijn erveelinstrumenten ontwikkeldom
(deel)processen dienognietoptimaalbegrepenworden,
tochtekunnenbeschrijven meteennietopfysicagebaseerdmodel.Juistdecombinatie vandezeempirische
modellering,zoalshetgebruik vanneuralenetwerken,
endetheoretische modelleringkan vooreengebiedals
delevensmiddelenproceskunde veelbetekenen.
Decomplexiteitkomthierdusuiteindelijk vanhetfeit
datalledeelprocessen,zoalsstroming,massa-,warmtetransport,biochemischeomzettingenen fase-overgangen,elkaar sterkbeïnvloeden.Deessentievanhetprobleemligtindeinteracties tussendezedeelprocessen.
Complexiteit doorinteractiestussen deelprocessen is
lastig.Wetenschappershebbendeneigingomdeelproblemenafzonderlijk tebekijken,omdezelaterweeraan
elkaarteknopen,entezienofditcorrecte voorspellingenoplevert.Maaralsdeessentievanhetprocesnu
juist indieinteractiestussendeelprocessen zit,komje
metdezereductionistische aanpakmaarhalverwege.
Deontwerpendewetenschappenalsdeprocestechnologie
kunnenhieruitkomstbieden.Andersdan fundamentelere
wetenschappen,ishetdetraditioneletaakvandeprocestechnoloogomdenieuwekennisvanuitverschillende
gebieden samentevoegen,enhieruitnieuweprocesconceptenteontwikkelen,dietegemoetkomenaandenieuwe
wenseneneisenvandemaatschappij(Mashelkar,1995).
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Deprocestechnologie,isduseenproduct,gevormddoor
interactiesmetandere,meerfundamentele disciplines.
Waarhetdetaak isvandefundamentelere disciplines
alsbijvoorbeeld defysica omdeelprocessen alsfaseovergangen tebegrijpen,ishetdetaakvandeprocestechnoloogomditbegripineenzosimpel mogelijke
vormtekoppelen metanderedeelmodellen.Detaakvan
deprocestechnoloog ligtdusinhettotstandbrengen
vandezekoppelingen.Enwaardehijofzijlacunes
vindtindebeschikbaredeelmodellen,kangerichtonderzoekplaatsvinden omdezelacunestevullen.

Interactiestussen processchalen
Erziteenadderonderhetgrasbijhetwerkenaande
interactiestussendeverschillendedeelprocessen.Deze
wordt gevormddoorhetfeit datveeldeelprocessendie
elkaarbeïnvloeden,opverschillendeschaalgroottenspelen.
Reacties,evenwichten,spelen vooralopmoleculaire
(nanometer)schaalgrootte,vormingvancolloïdalestructuurspeeltopeenmesoscopische (micrometer)schaalgrootte,enmassa-,warmte-enimpulstranport spelenop
eenveelgrotereschaalvanmillimeterstotmeters.
Reactiesbeïnvloeden transportverschijnselen, maar
transportverschijnselen beïnvloeden ookdereacties
weer.Hetprobleem isdatalsjeeenprocesopeen
schaalvannanometerswiltbeschouwen,daterinéén
cm3intotaal 1021nm3zitten.Alsjedusindetailprocessenopeennanometerschaalwiltvertalen naareencentimeterschaal,betekentdat,datje 1021kubiekenmmoet
doorrekenen.Datkostveelteveelrekentijd,zelfsmet
desnelstecomputers.
Menheeft dattraditioneel opgelostdoormiddelvanglobalebeschrijvingen, diealleendebelangrijkste dingen
11

van schaalnaarschaaldoorgeven,zoalshetgebruikvan
analogieëntussen warmte-,impuls-en massatransport,
dimensieanalyse,enandereempirischecorrelatiesdiede
onderlinge afhankelijkheden vanparameters beschrijven.
Eendergelijke,vereenvoudigende benadering,gaatin
wezenalleenopvooreenvoudige systemen,metniet
teveelcomponenten ofniet-idealiteiten.
Desondanksisdezebenadering krachtig,endeprocestechnoloogheeft ereengrootvermogenmeeontwikkeld
omdeuitkomsten vooreenvoudige systemen metsucces
tevertalen naardecomplexesituatiediein werkelijkheidbestaat.
Maarbijvoorbeeld voordeproductievanlevensmiddelen,waarinjuistindecomplexiteitdeessentieligt,zien
wedatveelprocesberekeningen nietexacteenproductkwaliteitkondenvoorspellen enveelprocesontwerpen
opeenbehoorlijke dosisempirieofervaringrustten.
De hebinmijn vorigewerkkring,bijUnileverResearch
inVlaardingen,eendergelijke situatiemeegemaakt,in
eenanderveld:hetwassen vantextiel.Voorvelen lijkt
datwellichteeneenvoudigproces:je stopthetwasgoed
indewasmachine,doeterwasmiddel bij,dewasmachineneemtwaterinenhetwasgoedwordtvanzelf schoon.
Deprocessendiehiereenrolspelen zijn echterookhier
ergcomplex.Omtekunnenwerken moeteenwasmiddeleerstoplossen.Deopgelostestoffen moeten,methet
water,zichgoedverdelenoverhetwasgoed.Dieverdelinghoudtin,datmassatransport moetplaatvinden,het
wasgoedmoetwordengemengd,enhetwaswatermoet
indedradendoordringen.Vanafdatmoment spelenvele
moleculaireprocessen,zoalscomplexatieprocessen,ads-
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orptieprocessen enomzettingsprocessen (enzymatische
reacties,precipitaties,chemischeomzettingen).
Vervolgensmoethetvuilverwijderd wordenuitde
poriën vanhettextiel,terwijl hetinoplossinggehouden
wordt.
Decomplexiteitligthierinhetfeit datveleprocessen
zichopverschillendegrootteschalen en tijdschalen
afspelen,enelkaar sterkbeïnvloeden.Datkangeïllustreerdworden aandehandvaneendeelprobleem,het
massatransport.

Macroniveau:
• textielbundel
»vrijewater
(centimeters,
seconden)

Microniveau:
»reacties
. adsorptie
(nanometers,
microseconden)

^
Mesoniveau:
»draden
• weefsel
(micrometers,
milliseconden)

Detextielbewegingen (ophetmacroniveau) zorgener
voordathetweefsel natwordt(mesoniveau).Doordat
ditnatwordt,wordtdedynamicavandetextielbundel
anders.Interactiebeidekantenop.
Doordatdewasmiddelcomponenten indedradendoordringen, vindendegewenstereactiesophettextieloppervlak plaats.Doordatditplaatsvindt,wordenweerde
oppervlakte-eigenschappen vanhettextiel anders,hetgeendebewegingen vanhettextiel weerbeïnvloedt.
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Zodoendebeïnvloeden alleprocesschalen elkaar.
Hoemoetjeeendergelijk probleem nugaan begrijpen?
Detraditionelemanierisomteveronderstellen datop
éénniveaudekritischeprocessen aanwezigzijn,endat
deandereschalentoteengemiddeldekunnenworden
samengevat.Erwarendanookeenaantalrelaties
bekenddieietszeiden overhetproces,maardievreemd
genoegweinigoverhettotaleverloopvanhetproces
kondenzeggen.
Datkwam,doordathetheleproceschaotischetrekken
vertoont:niethetgemiddelde,maarjuistde afwijkingen
vandatgemiddeldebepalenhetverloopvanhetproces.
Juistdietoevalligeuitschieters indebewegingvanhet
textiel zorgenvoordewaswerking.
Wezijn indeafgelopenjaren tochinstaatgeweestdit
probleemaantepakkendoornietzozeeréénniveauals
uitgangspunttenemen,maarjuistdeinteractiestussen
deniveausalsuitgangspunttenemen.Simpelebeschrijvingenvandeelprocessen werden ineengeheelgepast,
envervolgensgeleidelijk verbeterdtothetmodelvoldoendevoorspellend vermogenbevatte.Alseenvoorspellingvanhetmodelkloptmetdewerkelijkheid, ishet
modelacceptabel.Alsmodelenpraktijk nietovereenkomt
enmoetjehetmodelwijzigingen.Dezecontinuevergelijkingmethetexperimentisoverigensverrewegdemeest
tijdrovendestapinhetproces.Modellerenisvoornamelijk
experimenteren.Hetleiddeuiteindelijk totdemogelijkheidomvoorspellingentekunnendoenoversituatiesdie
nuexperimenteelnognietkunnenwordenuitgevoerd.
Erisoverigensmeerovereenkomsttussenlevensmiddelenproceskunde enwassendanuwellichtdacht.De
interactiestussenveleverschillendeprocessenenpro-
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cesschalen,die ons parten speelden binnen het wassen,
spelen ook een hoofdrol bij de levensmiddelenproductie.
Bij het eerder genoemde extrusieproces beïnvloedt het
verwekings- en oplosgedrag van de korrels de reologie
sterk,doordat de viscositeit sterk toeneemt. Deze viscositeitssteiging op zijn beurt beïnvloedt het oplosproces
sterk. Doorjuist deze interacties te nemen als uitgangspunt, is het mogelijk om een goed begrip van de processen opkorrelschaal te koppelen aan het begrip op apparaatschaal.

Ketensvanprocessen
Naast een beter en kwantitatiever begrip van deproductie zelf,speelt er nog meer voor de levensmiddelentechnoloog.De uiteindelijke kwaliteit van het levensmiddel
iseen product van de vele interacties tussen de verschillende stappen in het totale productieproces,van grondstof tot consumptie.
De levensmiddelenproceskundige zal zich steeds meer
dit gehele systeem tot werkgebied maken.
Neem nu bijvoorbeeld de productie van visolie.Dit is
een onderzoek dat de leerstoelgroep op het moment uitvoert in samenwerking met het Rijksinsitituut voor
Visserij Onderzoek (RIVO-DLO),op het gebied van het
modelleren van kwaliteit van oliën,als functie van het
productieproces,en als functie van de keten om het procesheen.Ookhier ligtde nadruk opde interactiesvan de
stappen indetotaleproductieketen,de wijze waarophet
complexeproduct reageert opdeketen van processtappen,
en manieren omdejuiste informatie uit hetcomplexesysteemteverkrijgen,karakteriseringsmethodendus.
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Dekwaliteitvanhetproductwordtsterkbepaalddoor
detotaleproductieketen.Alsjewataandekwaliteitvan
hetproductwiltdoen,zaljehetstukdataanhetproductieproceszelf vooraf gaatbetermoetenbeheersen.Indit
gevalwordtdeoliegewonnenuitafval vanvisdiegefileerdwordtenverwerkttoteindproducten (ingevroren
vis,vissticks,etc).Hetafval wordtvermalen,en
gescheiden ineenolieenanderefracties.Alsjeinstaat
benthetuitgangsmateriaal datvandefïleertafels komtte
karakteriseren entebeheersen,beheersjedekwaliteit
vandeoliebeter.
Ditwerkvergteencombinatievanketenmodellering,
analytischemethoden,enbegripvandechemischeen
fysische veranderingen diezichvoorkunnendoen.
Verderspeelteengoedbegripvandebiologievande
uitgangsgrondstof eenbelangrijkerol.
Overigenszijn nietalleendeprocessen vanbelangdie
zichtijdensdeproductieafspelen.Demeestelevensmiddelenondergaanookveranderingenronddeproductieen
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totaandeconsumptie.
Ookhierdraagtdeleerstoelgroepbij,in samenwerking
metdeleerstoelgroep levensmiddelenmicrobiologie,en
welophetgebiedvanvoedselveiligheid.Dooreen
goedeproceskundige beschrijving vanrelevanteaspecten vandeprocesketen tecombineren metkennisvan
micro-organismen,diekunnen leiden totvoedselbederf
of-vergiftiging, worden schattingengemaaktvande
kansendatdezeprocessenzichopmerkbare schaalgaan
voordoen,bijeengegeven productieprocesketen.
Hiermeewordendekritischebeheerspunten ineenprocesbeterbepaald,enhetproductieprocesbeteringericht
ophetgaranderen vaneenoptimaleproductkwaliteit.
Hetwerkterrein vandeproceskundige wordtdusgroter.
Nietdekwaliteitvanhetproductdatdefabriek verlaat,
maardekwaliteitophetmomentvanconsumptieis
bepalend.Deproceskundigewerktdusvaakopeenwat
hoger 'plan',ophetniveau vandeprocesketens,waarbij
deveranderingen vanhetproductindeheleketenglobaalkunnenwordengevolgd.
Uiteraard betekentdit,datdeproceskundeophetveld
vananderevakgebiedenkomt,endaarinteractiemeezal
hebben.Dezevakgebieden zullenaandeprocestechnoloogveelkunnenleren,enandersomzaldeprocestechnoloogookkunnenbijdragen aandievakgebieden.

Interacties metandere vakgebieden
Delevensmiddelenproceskunde zalzichsteedsmeer
gaanrichtenophetbestuderen vandecomplexe,praktischesystemen.Complexiteit insystemenopverschillendegrootteschalen komtechternietalleenvoorbinnende
productieprocessen vaneenlevensmiddel,maariseen
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algemeenkenmerk vansystemenvanbiologischeaard
ofoorsprong.
Dezeeigenschapkomenwenatuurlijk vantweekanten
tegenbijheteind vandeconsumptieketen:demens.Als
wedeconsumptievaneenlevensmiddel beschouwen,
hebben wetemakenmetzowelhetorganismevande
mens,alshetlevenmiddel.Beidezijn uiterstcomplex.
Hetisdeontmoetingsplaats vandelevensmiddelentechnologieende fysiologie.
Hetuiteindelijke doelvaneenlevensmiddel,endusook
vandelevensmiddelentechnologie,isommensen opde
juiste wijze tevoeden,enom 't lekkertelatensmaken.
Datisdusookhetdoel vandeproceskundige.Menzou
hetalseenuiterstevormvanketenbeheerkunnen zien,
omookdelaatstestapvandeconsumptiebeterteleren
begrijpen.
Erzijnbelangrijkeparallellentusseneenproductieproces
eneenverteringsproces,diehoopgevendateenprocestechnolooghierietsbijkandragen.Inhetgevalvaneen
productieprocesgebruikjefysische enchemischeprocessenomeenstructuureneenbepaaldesamenstellingte
creëren,inhetgevalvaneenverteringsprocesgebruikje
ruwwegdezelfdetypenprocessenomdestructuurafte
breken,endeoorspronkelijke samenstellingaftebreken
totcomponentendiekunnenwordenopgenomen.
Ookdegenoemdeverschillendeprocesschalen spelen
hiereenrol:(bio)chemischereacties,fase-overgangen,
massa-enimpulstransport.Hetsysteemdatzorgtvoor
despijsvertering iscomplex,wattraditioneeleenintegraleaanpaktoteencompleet,voorspellendmodel
moeilijk maakte.
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Binnen destromingsleerendeprocestechnologie ismen
steedsbeterinstaatomdeelprocessen alsmassatransportincomplexeenveranderendemediatebegrijpenen
temodelleren.De verwachtdaaromdatbinnen afzienbaretijd,deprocestechnologie ophetfysiologische vlak
eenrolgaatvervullen.
Watisdaarbijnuhetnutvoordelevensmiddelenproductie?Alsdelokaleomstandighedentijdensconsumptie
goedbekendzijn(intermenvanafschuifkrachten,omzettingenentransportprocessen),ismenveelbeterinstaat
omlevensmiddelen zodanigteontwerpendatdejuiste
ingrediëntenoppreciesdejuisteplaatsinhetmenselijk
organismeterechtkomen.Eengoedevormvan'targeted
release',waarbijjeeersteensgaatonderzoekenwathet
targeteigenlijk is,endanpashetproductgaatontwikkelen.Dezebenaderingzalhelenieuwemogelijkhedenkunnenbiedenvoordelevensmiddelentechnologie.
Onderzoek
Hetisaleerderopgemerktdatwaardebenaderingvan
defundamentelere wetenschappen isviahet begrijpen
vandeelproblemen,hetdetaakvandeprocestechnologieisomdedeelmodellen samentevoegen,endeinteractiestussendedeelprocessen alsuitgangspuntte
nemen.
Deleerstoelgroeplevensmiddelenproceskundeconcentreertzichdanookopdekoppelingtussendeelproblemen,ennietspecifiek opdedeelproblemen zelf,waarvanwijwetendatanderegroependezebestuderen.
Ikmeendathetprogramma vandeleerstoelgroepteverdelen isindriecategorieën,namelijk gerichtopproduct-
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ingrediënten,gericht opproductstructuurengerichtop
productstabiliteit.
Productingrediënten
Doordeontwikkeling naarnieuwefuncties ineen
levensmiddelophetgebied vangezondheid,iserook
eengrotebelangstelling naarspecifieke ingrediënten.
Dezeingrediënten moetenofwordengezuiverdvanuit
eennatuurlijke grondstof,ofwordengesynthetiseerd uit
anderematerialen.
- Scheidingsmethoden spelen allangeretijdeen
belangrijke rol.Immers,eenruwegrondstof als
bijvoorbeeld tarwe,moettochvaakeerstgescheiden
worden ineenaantalminderruwestromen,bijvoorbeeldhetzetmeelendegluten.
Naastdeze 'traditionele'scheidingen,groeitde
behoefte aanzeerspecifieke scheidingen,omeen
helewaardevollecomponentuiteengrondstof te
winnen,dieeldersgebruiktkanwordenalsgeur-of
smaakstof,ofals'functioneel' ingredient,zoals
plantesterolen voortoepassing inmargarine.Hetis
duidelijk datdoordetrend naardefunctional foods,
veel scheidingsvraagstukken zowelindefarmacie als
indelevensmiddelenindustrie zullenspelen.Een
voorbeeldhiervanisdescheidingvanenantiomeren
vanwerkzamestoffen, voordefarmacie essentieel,
envoordelevensmiddelenbranchesteedsbelangrijker.
- Synthetiseren vaningrediëntenkanbereiktworden
doorgebruiktemakenvanenzymatischeomzettingen.
Omdatenzymenvaak anderswordengebruiktdan
overeenkomstighunoorspronkelijke biologische
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functie, gevenzenietaltijd dehogeselectiviteiten
opbrengst naarhetproductdiewewillenhebben.
Daarnaast kanmassatransport eenbelangrijke rol
vervullen,afhankelijk vandemanierwaaropde
enzymen toegepastworden.
Degewensteselectiviteitenconversieistebereiken
dooruittegaanvaneencompleetprocesontwerp,
waarinverschillendeenzymatische omzettingen
gecombineerd kunnenwordenmetdejuistescheidingsstappen.Eengereedschapkist aanhulpmiddelen
wordtzóingezetdatdedynamischeinteracties tussen
dezeprocesonderdelen kunnen leiden tothetuiteindelijkedoel.
Productstructuur
Alsmendeingrediënten heeft, zalmeninhetproductde
juiste structuurmoetenvormen.Dezeligtoverhetalgemeenopmesoscopische,colloidale schaal.Eenvoorbeeld isdeproductie vanconsumptie-ijs,waarineen
aantalstappeneenemulsie-achtige meerfasen-structuur
wordtbewerkstelligd.Dezeemulsievormligttengrondslagaanvelelevensmiddelen,bijvoorbeeld boter,margarine,enmayonaise.
Eenrelatief nieuwemanieromeenemulsietemakenis
metbehulpvaneensoortmicro-extrusie,genoemd
membraanemulsifïcatie.
Centraal staateenmembraan metuniforme poriegrootte:
deenefase wordtdoordeporiëngeperst,enkomtaan
deanderekantalsmonodispersedruppeltjes tevoorschijn.
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Hoewelditprocesheel simpel is,ligtdaarin niethet
grootstevoordeel.Hetgrootstevoordeel ishetfeitdat
hetprocesgemakkelijk beheersbaarenbestuurbaaris.
Daardoorzijnervrijgemakkelijk complexestructuren
meetemaken,zoalsdubbeleemulsiesofencapsulaten,
dievooreengecontroleerdeafgifte van ingrediënten
zoalsgeurstoffen kunnendienen.Verderzijn deprocesomstandigheden ergmild,waardoorjekwetsbareingrediëntenkuntgebruiken;bijvoorbeeld enzymenofandere
eiwitten,dieeencolloïdmolennietzouden overleven.
Hetproces,dateenvoorbeeld isvaneenprocesdat
nadereaandachtverdient,wordtgekarakteriseerd door
sterkeinteractietussen membraanmorfologie enoppervlakte-eigenschappen,procesomstandigheden,zoals
langsstroomsnelheden endestofeigenschappen vande
gebruiktechemicaliën.Hetisdeuitdagingvanhet
onderzoek omdezeinteracties tebegrijpen entebeheersen,zodatnieuweproductstructuren en-eigenschappen
binnenhandbereikkomen.
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Productstabiliteit
Alshetproducteenmaal isgevormdisdetaak vande
procestechnoloog nognietafgelopen. Dekwaliteitvan
hetproduct moet stabielzijn,enmagnietbijdeconsumentonacceptabel zijn,intermen vanmicrobiële
besmetting ofdegradatievaningrediënten of structuur.
Eenbelangrijk deelhiervanisdeproductveiligheid.
- Doordewensnaarversheid,zijnverschillendenieuwe
inactivatieprocessen inontwikkeling,dieeenvoldoendemicrobiëleinactivatiemoetenkunnenkoppelen
aanhet versblijven vanhetproduct.Voorbeelden
hiervan zijn hetgebruik vangepulseerdeelectrische
velden,hetgebruik vanultrageluidenhetgebruik
van zeerhogedrukken.Dezeprocessen zijn nog
zodanignieuwdatnogveelgedaan moetwordenaan
eeneffectief ontwerpvanhetproces.
- Deinteracties tussenverschillende processtappen
binneneenproductieketen zijn vaakvandoorslaggevendbelang;opslag-enprocestijd,effectiviteit van
microbiële inactivatieprocessen endezorgvuldigheid
vandebewakingvanhygienetijdensdeprocesvoering
entijdens reiniging,spelenhiereenrol.
Debenadering vanuitdesysteemgedachte ishier
essentieel;hetisimmerseenillusieomtedenkendat
eeninactivatieproces alleenvoldoendeisomde
microbiëleveiligheid vaneenproducttegaranderen,
alsdestappendaarnanietgoedzijn ontworpen.Door
alleinteractiesgoedinkaarttebrengenentecombinerenmetdedynamica vanhetsysteem,indit
gevaldemicrobiëlegroei,zijn weinstaatomte
leren welkefactoren indetotaleprocesketenvan
doorslaggevend belangzijn,eninwelkemate.
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Ookinandereaspecten vandeproductkwaliteit ishet
ketenbeheervandoorslaggevend belang.Menkandenkenaanhetbehoudvandejuisteonverzadigdevetzuren
ineenvisolie,ofhetbehoudenvanvitaminenineen
product,ofhetbehoudenvandejuiste productstructuur.
Aldezeaspecten zullen voordeleerstoelgroepvan
belangzijn indetoekomst.Maarzoalsaleerderwas
aangegeven:detaakvandeprocestechnoloog isomde
koppellingtemakentussenverschillende deelprocessen.
Endathoudtautomatisch indathetwerkalleenviaeen
intensieve samenwerking metanderegroepenzalkunnenworden volbracht.Wantalsjegeendeelmodellen
hebtomaanelkaartekoppelen,kanervandecomplete
procesbeschrijving ooknietveelterechtkomen.
Omdesynthesevandedeelproblemen naareenprocesontwerptebewerkstelligen,zieikmetplezieruitnaar
hetleggenenonderhouden vandeinteractiesmetverschillendeleerstoelgroepen.Eenprocestechnoloog wil
zichimmersomhetprocesbekommeren.
Onderwijs
Hetsamenwerken tussenveleverschillende disciplines
isnietspecifiek voorditvakgebied.Infeite isheteen
ontwikkelingdieopveleplaatsen inde maatschappij
naarvorenkomt.Echtenieuweontwikkelingen wordennietmeergecreëerd doorindividuen,maardoorgroepenvanmensen.
Hierbij zijn nietalleendepersoonlijke expertisemaar
ookhetrespectenopenheid naaranderenenandersdenkendenvaneminentbelang.Omdatditbuitendeuniversiteitmisschien nogsterkernaarvorenkomtdanerbin24

nen,ishetvanbelangditinhetonderwijs tebenadrukken.Demeestestudentenkomen nahunstudieimmers
buitendeuniversiteit terecht.
Werkeninteamverband
Ik wilalsvoorbeeldhetprocesbeschrijven datligttusseneentechnologische vindingofeenidee,endeuiteindelijke lancering vaneenproduct opdemarkt.
Dergelijke processen worden indeindustrieoverhet
algemeenindevormvaneenproject gegoten.Latenwe
voorhetgemakeenproject bekijken datuitdriestukken
werkbestaat:eeneerstestukwerkdatheteersteidee
moetuitwerken toteenwerkend technologischprincipe,
eentweedestukwerkdatzorgtvoortechnischeen
bedrijfsmatige haalbaarheid,eneenderdestuk werkdat
hetproductdaadwerkelijk opdemarktmoetbrengen.
Dezewerkwijzekanineendiagramwordenweergegeven.

onderzoek
ontwikkeling

tijd

lancering

Inhetverleden washetzo,dathettweedestukwerkpas
konbeginnen nadatheteerstewasafgerond. Logisch,
wanthoekanjenueentechnologiegaanuit-ontwikkelen,alsjedeprincipesnognietseensprecieskent?En
pasnadatdeontwikkeling wasafgerond,konje serieus
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aandeimplementatie werken.
Ditiseenoverzichtelijke maniervanwerken,waarin
allewerkgoedvoorspelbaarverloopt.
Detijd diemagverlopentussenhetbegin vaneenproject,endelancering vaneenproduct opdemarkt,is
echterdeafgelopenjarendrastisch afgenomen,endat
zalindetoekomst alleennogmaarsterkerworden.
Alsjenueenopdrachtkrijgt omeenstuktechnologiete
ontwikkelen,enje wachtmethetcommuniceren vanhet
resultaattotheteindevanhetproject,danisdekans
grootdathetheletoepassingsgebied intussen verdwenen
is.
Daarombegintmentegenwoordig al metdetweedeen
derdefase vanhetwerk,alsmennogvolopbezigismet
heteersteverkennende werk.Ditisinhetvolgendediagramweergegeven.
onderzoek
ontwikkeling

tijd

lancering

Dezemaniervanwerkenheeft alsvoordeel datdetijd
tusseneersteideeenlancering vanhetproduct veelkorteris.Denadelen zijn ookduidelijk:je moetalgaan
nadenken overdemarketingconcepten,terwijljenog
maarnetbezigbentmetdetechnischeprincipesuitte
werken,enjemoetalgaannadenkenovergrootschalige
productie,alsjehetproductwellicht netindetecteerbare
hoeveelheden inhetlaboratorium kanmaken.Jemoet
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tevensheelzorgvuldigomgaanmetderisico's.Eenmislukkigkangrotereconsequentieshebben.
Deenigemanieromhieruittekomenisdoorjeinje
werktelaten leidendoorinteractiesmetanderen.Dit
stelthogeeisen aandeonderzoekers:zemoeteneven
goedkunnen praten metmarketeers,alsmetlogistieke
experts,inkopers,consumentenwetenschappers entechnici,enbovendienookopenstaan voorhunideeën,en
respecthebben voorhunzwakkepunten.Alleendankan
eenproductlanceringslagen.
Maaralsaldezeinteractiesgoedgaan,danzijn devoordelennogveelgroter.Wantnietalleen isdeontwikkeltijd veelkorter,bovendien zijn defundamentele wetenschappersheeldirectbetrokkenbijdedirectewensen
vandeconsumenten,waardoorzeindetoekomstbeter
wetenwatdepreciesebehoefte is,enhunideeënveel
beterkunnen aansluiten opdezebehoeften. Enandersom
krijgen marketeersmeervoelingmetdetechnologie,
waardoorzijbeterinstaatzijn adequaatopnieuweontwikkelingen intespelen.
Zowordenproducten,maarookinnovatiesenmensen
gevormddoorinteracties.Wantindezeinteractiesligt
dewaardevanorganisaties,niet inhunmensen,maarin
deinteractiestussen mensen (Senge,1994).
Ikhebzelf indeafgelopenjaren waarinikineenindustriëleresearch-omgeving werkzaamwas,ervaren,datin
groepsverband werken zekergeen vanzelfsprekendheid
is,maareenmoeizaamproces is,datzorgvuldigopgebouwd moetworden.
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Eengroepmensendiegezamenlijk eenopdracht heeft
gekregen ziteerstwatonwennignaarelkaartekijken.
Degroepmoetelkaareerstlerenkennen,enmenmoet
eikaarsrolenexpertisegaanaccepteren,hetgeen tijd
enveelomgang kost.Daarna moetde groepaande
slagom teweten tekomen watnupreciesdeopdracht
is.Vaakisde verstrekte informatie voormeer interpretaties vatbaar,ookomdatmensen endusook
opdrachtgevers redeneren vanuiteen bepaaldperspectief,datdeonderzoekers niet altijd delen.Alsditis
geluktdan benje ernogniet.Omecht iets tebereiken
moeten mensen enthousiast worden engaan geloven
inhun werk.Pasals iedereen datgevoel heeft, werkje
ineen groep.
Hetismijn ervaring,maarookdievan anderen,dat
alsje veelaandacht enruimte geeft voorditproces,de
voortgang van degroepbijna vanzelfsprekend wordt.
Mensen dieopdezemanier aande slaggaan zijn zo
goed opdehoogte van watzewillen enmoeten,dat
opeensdecommunicatie metanderegroepen ineen
organisatie veelgemakkelijker gaat.Hetproces vanin
elkaar schuiven van fasen ineen project kan danook
opdeze manier goed verlopen.
Hetisvan belang dat mensen al inhun opleiding deze
manier van werken enleven aangereikt krijgen; het is
een manier van werken vanuit de interacties,inplaats
van werken vanuitje eigen persoonlijke kunnen.Het
iseenwerkhoudingdietraditioneelbinneneenuniversiteitminderaandachtkrijgt,terwijl hij maatschappelijk
juist zovanbelangis.
Dehoopdathetmeegeven vaneendergelijk houding,de
sterkepuntenvaneenWageningsingenieur,eenbrede
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opleiding en aan algemene inzetbaarheid, nog verder
kan versterken.

Afsluiting
Ik denk dat al deze ambitieuze doelen in feite niet alleen
doelen zijn voor de leerstoelgroep levensmiddelenproceskunde.Tenslotte zal het merendeel van dit werk in
samenwerking met andere groepen worden verricht.
Eens te meer geldt dus dat het werk het product is
gevormd door de interacties met anderen.
Mijns insziens is de dicipline levensmiddelenproceskunde als toegepaste wetenschap een product, gevormd door
interacties met de maatschappij.Daarnaast is hetjuist de
procestechnologie die,als ontwerpende wetenschap,
gevormd wordt door de vergaande interacties met fundamentelere wetenschappen.
Qua technologie worden de processen die het levensmiddel vanuit de grondstoffen vormen bepaald door
interacties tussen deelprocessen op verschillende processchaalgrootten, de microscopische schaal van de ingrediënten,de mesoscopische schaal van de colloïdale
structuur,en de macroscopische schaal van de apparaten
en van hele procesketens.Hierbij spelen opnieuw de
interacties tussen deprocesstappen onderling een dominante rol.
Wij leiden studenten op voor een complexe taak in onze
moderne samenleving. Productinnovaties wordt steeds
meer gevormd door interacties tussen zeer verschillende
mensen, disciplines,culturen en locaties.Het is onze
taak te zorgen dat deWageningse ingenieurs volkomen
vertrouwd zijn met deze processen.
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Daaromhoopikdatubegrijpt datdetitelinfeiteeen
samenvatting isvanwatikwildezeggen.
Datgeldtookmijzelf.Mijn voorganger,prof.Van'tRiet
steldeinzijn intreerededathetgoedisvooreenvakgebied,omiemandaantestellendienogniet 'gevestigd'
wasindatbetreffende vakgebied (Van 't Riet,1983).
Mijnreinigingstechnologische achtergrond sluitgoed
aanbijzijn stelling,enikhoopdatikdezeindetoekomstzalkunnenonderbouwen metiniedergevaléén
experimenteel gegeven.
Datneemtnietweg,datikmijgoedbewustbenvanhet
feit datikveelmetdeuitstekendewetenschappers indit
vakgebied ininteractiewiltreden,omgezamenlijk de
leerstoel levensmiddelenproceskunde,endelevensmiddelentechnologie vormtegeven.
Mijnheer derectormagnificus,zeergewaardeerdetoehoorders,netzoalseenleerstoelgroepinzijn eentje niet
veelkanbereiken,staikhierslechtsdoordatanderen
aanmijhunvertrouwen enhulphebben gegeven.
Allereerstwilikdeledenvandebenoemingsadviescommissiebedankenvoorhetdoorhenaanmijgegeven vertrouwen.Tevenswilikmijn collega's,demedewerkers
vanhetDepartementLevensmiddelentechnologie en
Voedingswetenschappen,eninhetbijzonder iedereen
vandegroepProceskunde,bedanken voordeopenheid
engrotematevanbereidheid totsamenwerken waarmee
zijmijhebbenontvangen.Ditgeldtmetnamevoormijn
meestnaastecollega,HansTramper.
Bijhetaanvaardenvaneennieuwebaan,moetjeje
oudewerkkringhelaasverlaten.Endatheeft inmijn
30

gevalveelmoeitegekost.De wilmijn vroegerecollega's
vanUnileverbedankenvoordebijzonder leukeennuttigetijd dieikmethendoorbracht.Gelukkigblijven we
samenwerken,hetgeen hetafscheid verzacht.
Eenspeciaalwoord vandankwilikrichtenaanprofessorWarmoeskerken.WaardeMarijn!Jijwasdegenedie
meUnileverbinnenbracht,enjijhebtmeookgeleerd
watdeboeiendedingen zijn aandecombinatievan
wetenschappelijk onderzoekenindustriëleontwikkeling.
Kwamdatvanpasbinneneenbedrijf,hetkomtmisschien nogwelmeervanpasbinneneen universitaire
omgeving.Jijbenteeninspiratorvoorvelen,buitenen
binnenUnileverResearch,eenroldienietoverschatkan
worden.
Eentweedepersoon waarikveelaantedankenhebis
drs.Rocourt.BesteAntoine!Hoewelweindeeerste
jaren vansamenwerking vaakvanmening verschilden,
moetiktochbekennen datjeoverhetalgemeen gelijk
had.Jeongeëvenaardecoachingensteunhebbenme
heelveelgeleerdoverdeindustrie,overindustriële
research,maarookovermijzelf,opwiejevaakeenhelderderblikhaddanikzelf.
Ikhoopnogheellangmetjetekunnen samenwerken,
envanjeteblijven leren.
Jepromotor iseenbijzondere persooninjeleven.Voor
mijzijn hetenthousiasmeendegedrevenheid vanprof.
Smoldersvoordewetenschapeengroteinspiratiegeweest.
Hijheeft nietalleendemembraantechnologiein
Nederland vormgegeven,hijheeft erookvoorgezorgd
dateengroteschareenthousiaste mensen zijngedachtengoedverderneemt.Dehebveelvanhemgeleerd,en
ikvindheteengroteeerteproberenindekomende
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jareneenkleinbeetje inzijn voetstappentekunnentreden.
Besteaio'senstudenten,julliezijn deprimaireredenen
vanbestaan vooreenuniversiteit.Allemooiewoorden
tenspijt,uiteindelijk zullenjulliedenieuweontwikkelingen indemaatschappij moeten gaanvormgeven,en
demensen vandestaf kunnendaarbij slechtsassistenten
injullieopleiding zijn.
Dehoopdekomendejaren ietsaanjullieopleidingte
kunnenbijdragen,enikhoopdatjulliediebijdrage inde
toekomstalsnuttigzullenervaren.
Endaarnaasthoopikdatdeprettigesamenwerkingdie
ikindeafgelopen maanden metjulliehebgehad,voortgezetkanworden.
Watmijn oudersbetreft, hetisonmogelijk omzelfs
maartebeginnentezeggenwatikallemaalaanjulliete
dankenheb,maarhetisdenkikwelduidelijk datik
mijnbelangstelling voordewetenschapnietvaneen
vreemdeheb.Maardaarnaast zijnjullievoormijopheel
veelgebiedeneenvoorbeeld eneen inspiratiebron.
Astrid,alleenwijtweeënwetenhoeenormveeljehebt
bijgedragen aandezedagenaanalleswatdaaraanvooraf
gingMeneerderector,damesenheren,
ikdankuvooruwaandacht.
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