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Het klimaat van Nederland is van nature
zeker niet geschikt om het verduurzamen door
drogen tot een voor de hand liggende conser
veringswijze te maken. Luchtvochtigheid en
temperatuur zijn veelal zodanig, dat het na
tuurlijk drogen in zon en wind met weinig kans
op succes kan worden uitgevoerd. Landstreken
met een meer betrouwbaar droog seizoen of
veel hogere dagtemperaturen lenen zich beter
om vanouds de bevolking met droging ver
trouwd te maken: in het algemeen de tropische
streken, het Middellandse Zee-gebied, Oost
Europa, Californië. Toch zijn er produkten be
kend, die ook in onze streken reeds sedert
eeuwen zijn gedroogd; wij denken bv. aan het
drogen van kruiden en cichorei, mogelijk in het
begin in de wind, in schuren, maar later op ver
warmde droogvloeren uitgevoerd; hetzelfde
geldt ook voor suikerhoudende vruchten. Een
feit is echter dat het bij kruiden meestal gaat
om bepaalde bestanddelen, die een genees
krachtige of aromatische werking •litoefenen,
die ook ná het drogen kunnen worden geëxtra
heerd, zodat eigenschappen zoals kleur, taai
heid e.d. er vaak minder toe doen; anderzijds
neemt men bij vruchten (bv. pruimedanten, ge
droogde appeltjes, krenten enz.) genoegen met
een gedroogd produkt van een iets ander (ge
fermenteerd, geoxydeerd of gecaramelliseerd)
karakter dan het verse.
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Open-eestdrogerij in 1916. Manden voor vers en jute
zakken voor gedroogd produkt

Bij gedroogde groenten ligt de zaak minder
gemakkelijk, aangezien hier het produkt in de
soep of als groente in zijn geheel op tafel komt
en de veranderingen, die bij langzame droging
optreden, bepaald niet zo aangenaam zijn als
die, welke aan gedroogd fruit een eigen, aan
vaardbaar karakter geven.
Het is waarschijnlijk, dat het groente-drogen
pas op grotere schaal is toegepast, toen de in
dustriële ontwikkeling van het Westen de bouw
van doelmatige droogtunnels en -kasten moge
lijk maakte. In deze apparaten konden de zeer
kwetsbare te drogen groenten worden verwerkt
tot een produkt dat aan bepaalde minimumeisen
van eetbaarheid kon voldoen. Het is interes
sant te lezen wat over het verleden van de
groentendrogerij werd gepubliceerd in een ge
schrift met de optimistische titel: ,,Het groen
tendrogen, de industrie der toekomst", uitge
geven door de in 1916, onder de drang der oor
logsomstandigheden opgerichte "Vereniging van
Groenten en Vruchtendrogers".
"Reeds eeuwen geleden werden in den omtrek van
Noordwijk geneeskrachtige kruiden gedroogd. Dit dro
gen geschiedde in primitieve inrichtingen, waarvan er
thans (1916) nog enkele in Noordwijk zijn te vinden.
Zij geleken op bakkersovens, waarboven een kruin
was gebouwd. Onder den oven bevindt zich nog een
droogruimte en naast den oven een kookpot. De ge
neeskrachtige kruiden werden zonodig in den kookpot
voorgekookt, daarna op de kruin boven den oven ge
droogd om tenslotte in de droogruimte onder den
oven te worden nagedroogd. Deze gedroogde genees
krachtige kruiden waren over geheel Europa beroemd
en werden zelfs in verschillende buitenlandse pharma
copeeën verplichtend voorgeschreven.
Waar door gebrek aan kruiden deze drogerijen niet
het gehele jaar in bedrijf konden worden gehouden,
kwamen de eigenaren ten tijde van de Fransche revo
lutie op de gedach!e om in deze drooginrichtingen
ook groenten te drogen. .. Nog ten huidige dage
(1916) worden in Noordwijk in enkele van deze pri
mitieve inrichtingen groenten gedroogd.... De inrich
tingen (waren) uiterst primitief, zodat het in het ge
heel geen verwondering behoeft te verwekken, dat de
ze drogers, toen in het laatst van de vorige eeuw in

Open-eestdrogerij-in 1960. Roestvrij metaal, mechani
sering van het transport langs boven.rail, individuele
temperatuurregeling en luchtcirculatie per eest
Duitsland moderne inrichtingen voor het drogen van
groenten verrezen, de concurrentie niet meer konden
volhouden.
Slechts met zeer enkele produkten, als bv. tuin
bonen, prinsessebonen, kon nog tegen de Duitsche
drogerijen worden geconcurreerd.
Alleen één fabriek in Nederland, nl. de tegenwoor
dige (1916) N.V. Verenigde Conservenfabrieken te
Princenhage, was reeds vóór den oorlog modern in
gericht en was reeds toen in staat ook haar deel op
de wereldmarkt van gedroogde groenten te bemach
tigen."

Eerst gedurende de Je wereldoorlog 19141918 heeft de groentedrogerij zich, tijdelijk, zeer
belangrijk uitgebreid, waarbij niet alleen be
staande groentedrogerijen werden vergroot,
maar ook alle kruiden- en cichoreidrogers en
vele nieuwlichters tot het drogen van aardappe
len, wortelen, boerenkool, koolraap enz. over
gingen. In de zo juist aangehaalde publikatie
werden liefst 200 bedrijven genoteerd, waarvan
een belangrijk deel zich in de destijds noodlij
dende bollenstreek bevond; ook in Brabant en
Limburg en in het noorden van Friesland en
Groningen waren zij dicht gezaaid. Dat van een
oorlogsindustrie kon worden gesproken, bleek
uit het feit, dat na 1918 deze verwerkingswijze
weer geheel op de achtergrond kwam en pas
weer "opbloeide" gedurende de 2e wereldoor
log en daarna (Indonesië, luchtbrug naar Ber
lijn), toen militaire behoefte aan compacte, lich
gewicht produkten de drogerij in de kaart speel
de.
Hoezeer deze oorlogsverwerking een nood
oplossing was, veroorzaakt door de reeds ge
noemde factoren en door metaalgebrek, die de
fabricage van blikconserven sterk beperkten,
blijkt uit een vergelijking van het aandeel van
gedroogde groenten in het totaal der verwerking
gedurende een reeks van jaren. Eerst na 1950 is,
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door de verhoogde populariteit van droge soe
pen en door kwaliteitsverbetering, een hechtere
basis ontstaan voor een omvangrijker en even
wichtiger "vredesproduktie"; een stijgende uit
voer, die meer dan de helft van de produktie
omvat, is hiervan mede een gevolg. Gelegen
heidsdrogers, die in het verleden onder oor
logsomstandigheden als paddestoelen uit de
grond verrezen, zijn thans afgevallen zodat
thans een tiental grotere en kleinere producen
ten is overgebleven.
Intussen is, vooral na de oorlog, op het ge
bied van vóórbewerking, droging en verpakking
een en ander verbeterd. De vroeger veelal ge
bruikte open eestvloeren zijn óf in uitvoering
gemoderniseerd, of vervangen door droogkasten,
banddrogers e.d. van een meer moderne con
structie en van roestvrij metaal vervaardigd.
Wat betreft de vóórbewerking is het blancheren
en sulfiteren, om enzymatische en chemische
omzettingen tegen te gaan, voor verschillende
produkten meer regel geworden. Voor een
goede snit wordt meer aandacht besteed aan
betere snijmachines. Ook hier spelen roestvrij
staal en een meer hygiënische werkwijze dan
voorheen een steeds belangrijker rol.
Voor verpakking ziet men meer en meer toe
passing van vochtwerend materiaal in papieren
zakken (asfalt, polyethyleen) of gebruik van
vaten. Gasverpakking en gebruik van calcium
oxyde als droogmiddel-in-de-verpakking zijn
geen onbekenden meer in de praktijk van ver
schillende fabrieken.
Hand in hand met het streven naar kwaliteits
verbetering ging de noodzakelijke ontwikkeling
van het kwaliteitsonderzoek; wij zien dit weer
spiegeld in de uitbreiding van de laboratorium
ruimte in de bedrijven. Was van laboratorium
onderzoek vlak na de 2e wereldoorlog nauwe
lijks sprake, thans zijn in de belangrijker be
drijven laboratoria ingericht, en bijbehorend
personeel is aangetrokken. De voornaamste on
derzochte eigenschappen zijn vochtgehalte, S00 ,
peroxydase, wateropnemend vermogen en orgä_
noleptische kwaliteiten. Een belangrijke factor
zijn de eisen die door de afnemers (bv. soep
fabrieken) aan deze droge produkten worden
gesteld.
De laatste jaren is als spectaculaire tech
nische mogelijkheid het vriesdrogen naar voren
gekomen; deze voor farmaceutische produkten
vrij normale droogmethode moet voor levens
middelen en, in ons geval in het bijzonder voor
tuinbouwprodukten, haar economische moge
lijkheden nog bewijzen. Een van de meest op
vallende voordelen van de op deze wijze ge
droogde produkten is het grote wateropnemend
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Tussentijds omwerken van drogende groente in
een Schilde droogkast

vermogen en de snelheid, waarmee de waterop
neming plaatsvindt. Juist hierdoor lenen deze
produkten zich beter dan de bij normale tem
peratuur gedroogde, om te worden opgenomen
in kant-en-klaar (instant) levensmiddelen en
maaltijden, en hiervan kan zonder meer worden
gezegd, dat ze de tijd mee hebben!
Op het gebied van hete-lucht droging zoekt
men naar meer efficiënte droogmethoden voor
homogeen fijn versneden materiaal. Op ander
gebied worden pneumatische of vloeibed dro
gers reeds met succes toegepast; thans tracht
men, ten aanzien van deze techniek, aankno
pingspunten voor al of niet geblancheerde groen
ten te vinden.
Tenslotte is voor de gedroogde-groente
industrie de ontwikkeling van de teelt voor de
verse markt, waarbij in het bijzonder een hoge
opbrengst méér dan een hoog droge-stofgehalte
van belang was, in bepaald opzicht minder
gunstig geweest. Hoewel vele eigenschappen van
de grondstoffen er mogelijk in de loop der laat
ste decennia beter op zijn geworden, is het ren
dement over de gehele linie gedaald. Waar
schijnlijk zal, wanneer mede door uitbreiding
van contractteelt de droger de verbouw van de
Proefinstallatie voor het vriesdroog-onderzoek IBVT
1960
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Industriële vriesdroogeenheid bestaande
uit droogkast, vacuumpomp, koe/unit en
verwarming

grondstof van zaai tot oogst meer in de hand
heeft, ook meer aandacht aan de opvoering van
het rendement kunnen worden gegeven.
Het I.B.V.T. heeft zich van 1952 af met ge
droogde groente beziggehouden, in het begin
slechts op het gebied van verpakking en bewa
ring, in later jaren, toen de uitrusting van de
bedrijfshal vorderde, ook ten aanzien van de
vóórbewerking en de droging, waarbij veel werk
in opdracht van de industrie werd uitgevoerd.
Een en ander culmineerde in een tamelijk uit
gebreid "pilot plant" -onderzoek van de moge
lijkheid van lucht- en vriesdroging van soep
groenten.
Droging van fruit, i.c. appelen, heeft in Ne
derland na de jongste oorlog enige jaren, mede
door bemoeienis van het I.B.V.T., een groeiend
aantal beoefenaars gevonden. Men wilde met
het drogen het overschot aan appelen opvangen,
dat door de sterk uitgebreide aanplant van
Elektronische sorteerinstallatie voor het sorteren op
kleur van gedroogde aardappel- en wortelblokjes,
-stiften en -vlokken

voorgaande jaren werd verwacht. Gebleken is
dat van een zo grote toeneming, die niet door
verse verhandeling of andere conservering zou
kunnen worden verwerkt, geen sprake was.
Bovendien bleek na de oorlog het relatief grote
verbruik van gedroogde vruchten in Nederland,
zoals dit vóór 1940 bestond, niet terug te keren.
De kosten verbonden aan het drogen van de
vruchten waren, in verhouding tot die in andere
landen, vrij hoog. Onder deze omstandigheden
bleek een vruchtendroogindustrie niet rendabel
te zijn, zodat de meeste producenten het heb
een opgegeven en het onderzoek op dit gebied
ook reeds sinds lang is gestaakt.
De kruidenteelt, annex kruidendrogerij, sinds
eeuwen op bescheiden schaal in Nederland be
oefend, heeft pas na de laatste oorlog een vol
komen gewijzigd uiterlijk gekregen door de op
richting van vier kruidenteeltcoöperaties die,
op veel grootscheepser wijze dan vroeger, de
teelt, de droging en de verhandeling beoefenen.
Overheidssteun en uitgebreide voorlichting zijn
hieraan niet vreemd. Het I.B.V.T. heeft tot nu
toe incidenteel enige bemoeienis gehad door het
uitvoeren van onderzoek, bv. in geval van
pepermuntbladdroging, schilproblemen en het
drogen van soepkruiden. Een meer systemati
sche aanpak van de verschillende droogproble
men bij kruiden zal ongetwijfeld nog verschil
lende verbeteringen teweeg kunnen brengen bij
dit artikel, waar geheel andere factoren een rol
spelen dan bij de groentendrogerij.
Zoals dit ook voor vele andere methoden
van verwerking zal gelden, zal mogen worden
verwacht dat een verplaatsing optreedt van ver
schillende teelten uit de tuinbouw naar het
landbouwbedrijf. Verlaging van produktiekosten
dwingt tot mechanisatie van de teelt en de
oogst, zoals dit bij erwten, bonen, spinazie en
uien reeds heeft plaatsgevonden. Contractteelt
of teelt op eigen gronden biedt hiervoor een
oplossing, doch belangrijker nog is, dat men de
rassenkeuze aanpast aan de speciale behoeften
van elk verwerkingsbedrijf.
Kwaliteitsnormen kent men, behalve voor
gedroogde kruiden, nog niet in deze bedrijfs
tak, nóch voor het uitgangsprodukt, nóch voor
het eindprodukt. Ter bevordering van een effi
ciënte handel zal hieraan in de toekomst echter
ongetwijfeld behoefte worden gevoeld.
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