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Over de heg kijken
Het is weer zo ver. Eind september zal de beurs Het Instrument 
worden gehouden. Een respectabel event dat zo lang ik voor de 
voedingsmiddelenindustrie schrijf wordt gehouden en waarschijn-
lijk al lang daarvoor.
Ik heb HET en zijn organisator FHI in de loop der jaren leren waar-
deren, al was de beurs in het begin wel even wennen. Als voormalig 
redacteur van De Boerderij en het Agrarisch Dagblad was ik gewend 
om over stalinrichtingen en fokprogramma’s voor varkens te schrij-
ven. Dan is zelfs de meest eenvoudige sensor, screentest, of LCMS, 
‘behoorlijk’ ingewikkeld. Ook kreeg ik nog al eens te horen dat het 
instrument niet voor de voedingsmiddelenindustrie bestemd was. 
Weg half uur, al was het natuurlijk nooit helemaal voor niets. Je 
stak er altijd wel iets van de technologie op. En over de heg kijken 
bij een andere sector kan natuurlijk al helemaal geen kwaad.
Dat op het verkeerde been worden gezet, is me nog meerdere keren 
op Het Instrument overkomen, zeker ook met de opkomst van de 
life sciences industrie. Een beurs met zo’n diepgang en tegelijker-
tijd zo’n breed karakter was voor mij uniek.
In feite ben ik nooit helemaal aan Het Instrument gewend. Ook 
nu nog verkeer ik al struinende naar nieuws in onzekerheid of een 
exposant levert aan de voedingsmiddelenindustrie dan wel zijn pro-
duct potentie heeft voor de voedingsmiddelenindustrie. Het blijft 
lastig dit op het eerste gezicht te beoordelen. 
Eerlijk gezegd zegt mijn buikgevoel dat die combi van diepgang en 
breedheid langzamerhand tegen Het Instrument gaat werken. Je 
moet wel een specialist zijn, wil je ontwikkelingen of nieuwe pro-
ducten goed op hun merites kunnen beoordelen. Voor de voedings-
middelenbedrijven geldt in elk geval dat juist die specialisten meer 
en meer verdwijnen. R&D en marketing regeren, al maakt Organon 
nog maar weer eens pijnlijk duidelijk dat ook aan R&D en dus de 
onderzoekers in Nederland, of moet ik zeggen West-Europa, steeds 
minder belang wordt gehecht. 
Ik ben bang dat het aantal HET-bezoekers zal blijven afnemen. Of 
de FHI deze dalende trend na de crisis kan ombuigen, is maar de 
vraag. Zou het misschien een oplossing zijn om het instrumen-
tenaanbod per type industrie te bundelen, van component tot 
complete machine of zelfs verwerkingslijn? Daarmee zou de beurs 
voor een veel grotere groep functionarissen interessant worden, 
van operator tot plantmanager. Een dergelijk samengaan van Het 
Instrument en de Industriële Week, want daar komt deze nieuwe 
opzet in feite op neer, zal nog 
‘wel even’ op zich laten wachten, 
als het ooit al gebeurt. Voorlopig 
blijft HET dus vooral specialisten 
een unieke kans bieden om hun 
kennis op een zeer breed gebied, 
inclusief andere branches, bij te 
spijkeren. Ikzelf zal exposanten 
nog steeds moeten vragen of 
hun apparatuur ook geschikt is 
voor food, maar wel met dit ver-
schil dat ik deze vraag nu aan het 
begin van de gesprekken stel.
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Onder de merknaam 
‘De Snoeptelers’ brengt 
Druppas fruitsnoepjes 
en drop. Het snoep 
heeft een geheel nieuwe 
receptuur, zonder toegevoegde kleur- en 
smaakstoffen. Wan Hon Chu wilde een nieuw 
nicheproduct brengen en onderscheidend 
zijn. “Een gat in de markt is verantwoord 
snoep. ‘Gezond’ mag je niet claimen, maar 
daar komt het wel op neer.”

Een recente uitbraak van 
het hepatitis A-virus werd 
veroorzaakt door halfge-
droogde tomaten. Maar ook 
andere landbouwproducten 

kunnen besmet raken met het virus. Wat zijn 
de mogelijke besmettingsroutes en hoe kan 
de industrie voorkomen dat zij besmette pro-
ducten op de markt brengt?
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