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Voedselveiligheid
Thema: Reiniging en desinfectie

Bij het Undine-systeem worden machines en oppervlak-

ken met een mengsel van zeer fijne water- en luchtdeeltjes

sneller en beter gereinigd dan met alleen water. Vergele-

ken met traditionele systemen is het verbruik van water,

energie en arbeid in de praktijk aanzienlijk minder. Ook

bij het reinigen van landbouwgewassen levert de techniek

prima resultaten. 

Het principe van de Undine-techniek is
het onder druk mengen van water en
lucht. Hierdoor ontstaan minuscule wa-
ter- en luchtdeeltjes. Deze verlaten de
nozzel met zeer hoge snelheden en drin-

gen daardoor diep in het vuil.
Hart van het systeem is de Undine meng-
unit. Zoals de figuur laat zien, bestaat
deze in feite uit twee mengkamers. Lucht
onder drukken van 6 tot 8 bar wordt
intensief gemend met water van door-
gaans 20 tot 40 bar (2 – 120 bar is moge-
lijk). Welke drukken worden gehanteerd,
hangt onder meer af van de aanwezige
installatie en de vervuilingsgraad.

Is bij een traditionele hogedrukspuit (40
bar) de snelheid van de waterflow op
werkafstand ongeveer 120 km/uur, bij
Undine bedraagt deze ongeveer 9.000
km per uur. Juist de combinatie van de
minuscule waterdruppeltjes en de hoge
snelheid van de flow zorgt voor een goe-
de reiniging. Toch voelt de water/lucht-
straal dankzij de zeer fijne waterdruppel-
tjes zacht aan met als gevolg minder per-
soonlijke ongelukken en beschadigingen
van en storingen aan machines. 

Transportbanden
De Undine-techniek wordt onder meer
toegepast in spuitlansen. Op dit moment
onderzoekt Innovative Water Concepts
(IWC), die voor Europa het patent op
deze techniek heeft verkregen, samen

met fabrikanten van slachtapparatuur,
krattenwassers en dergelijke de moge-
lijkheden om Undine in hun apparatuur
te integreren. Een ander voorbeeld is de
transportbandensector. Met Undine in
een stationaire opstelling kan als het
ware ‘door de band heen’ worden gespo-
ten, waardoor alle delen geheel automa-
tisch aan binnen en buitenzijde van de
band minutieus en gelijkmatig worden
gereinigd (zie foto). Daarbij kan per noz-
zel een mengkamer worden aangesloten,
soms kunnen er ook twee of drie nozzels
per mengkamer worden geïnstalleerd.
De toegepaste drukken variëren van 2 -
120 bar, de waterflow van 10 - 40 liter per
minuut bij bandbreedtes van 20 - 160 cm.

Besparingen
Naast een betere dan wel snellere reini-
ging worden met Undine forse besparin-
gen op water en energie gerealiseerd. Zo
verbruikt een grote pluimveeslachterij
40% minder water; bij een uitbeenderij is
dit zelfs 75%. De besparing op arbeid van
het schoonmaakpersoneel bedraagt 40%
respectievelijk 50%. Dit dankzij het semi-
automatische systeem, waarbij de reini-
gingsapparatuur stationair onder de ban-
den wordt gemonteerd. Ook blijkt uit
onderzoek van Wageningen Universiteit
dat de fysieke belasting minder is dan bij
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Personalia

Vrije Universiteit
Voedingshoogleraar Martijn Katan verlaat dit jaar de Universiteit
Wageningen om naar de Vrije Universiteit in Amsterdam te gaan.
Hij gaat samenwerken met de Amsterdamse obesitasonderzoeker
professor Jaap Seidell. Het vertrek van Katan is een flinke aderla-
ting voor wetenschappelijk Wageningen.

Universiteit Wageningen
Aalt Dijkhuizen, voorzitter van de Raad van bestuur
van Universiteit Wageningen, wordt adviseur van de
Chinese provincie Fujian. Hij gaat de provincie in het
zuidoosten van China helpen met zijn kennis over
land- en tuinbouw. Dijkhuizen is benoemd door de
gouverneur van Fujian.

Overleggroep zwerfafval
Staatssecretaris Van Geel van Milieu heeft dr. A. H. G. Rinnooij
Kan benoemd als voorzitter van een overleggroep van VNG en
bedrijfsleven. De groep gaat afspraken maken over het terugdrin-
gen van zwerfafval. Rinnooij Kan zal gesprekken voeren met ver-
tegenwoordigers van het bedrijfsleven en gemeenten. 

Stichting PAVO
Ing. A.P.J.M. Haasen is benoemd tot directeur van de
stichting PAVO. De 38-jarige Haasen heeft de afge-
lopen 15 jaar in de voedingsmiddelenindustrie ge-
werkt op het gebied van kwaliteit en productontwikke-
ling. Hij was onder andere in dienst van Nestlé Neder-
land en Aviko Rixona. Haasen volgt ir. R.L. de
Fielliettaz Goethart op.

Kenniscentrum Handel
Per februari zijn twee nieuwe managers in dienst van Kenniscen-
trum Handel getreden. Annemiek van Ophem (50) en Theo Hein-
tjes (46) geven respectievelijk leiding aan de afdelingen Onder-
zoek, Ontwikkeling & Services en Beroepspraktijkvorming. 

Secure Food Services
Secure Food Services heeft begin dit jaar haar team uitgebreid
met Ancella van der Rijt en Anita Eleveld. Van der Rijt werkte 15
jaar als adviseur op het gebied van kwaliteit en voedselveiligheid.
Eleveld was vijf jaar kwaliteitscoördinator van een van de grotere
voorverpakcentrales van vers vlees en heeft veel ervaring met
interne kwaliteitszorg en het uitvoeren van leveranciersaudits.

Capsnap
Verpakkingsproducent Capsnap Europe heeft een nieuwe sales &
marketingmanager: Michael Frick. Jonathan McNicol, voorzitter
van Capsnap France, verlaat op eigen verzoek Capsnap Europe en
gaat in een andere industrie aan de slag. Frick wordt ook verant-
woordelijk voor het contact met de grootste klanten van Capsnap
Europe.

Larenstein
Arnold Dijkstra is op 9 februari geïnstalleerd als lector Voedselvei-
ligheid aan Hogeschool van Hall Larenstein. Dijkstra wil met zijn
lectoraat de band tussen onderwijs en voedingsmiddelenindustrie
versterken. Ook gaat hij zich bezighouden met ontwikkeling van
onderwijs op het gebied van veilig voedsel.

Aalt Dijkhuizen
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traditionele systemen, vooral doordat er met lagere drukken
kan worden gespoten.
Desgewenst kan ook een reinigingsmiddel, vooral gel, worden
verspoten. In dit kader werkt IWC samen met Johnson Diversey,
die de Europese distributie richting de voedingsmiddelenin-
dustrie verzorgt. 

Productreiniging
Behalve voor het reinigen van machines, transportbanden en
oppervlakken wordt Undine ook gebruikt voor het reinigen van
producten, bijvoorbeeld aardappelen, groente en fruit en zelfs
kippenhuid. Het gaat dan ondermeer om de bedrijven die
groenten snijden, verwerken en voorverpakken voor de super-
markten. Zo kan bijvoorbeeld ongesneden prei met Undine met

90% minder water worden gereinigd. Doordat daarbij de vezel
niet wordt beschadigd, neemt de houdbaarheid van het product
zelfs iets toe. Ook worden, met een 45% lager waterverbruik, de
zandresten bij aardappelen met meer dan 50% gereduceerd.
Dat komt niet alleen de kwaliteit van het eindproduct ten goe-
de, maar ook die van de machines in het productieproces.
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Tjerk Nijdam
T. Nijdam, IWC-Innovative Water Concepts, Grou, 0566-622074; 

info@iwc-international.com, www.iwc-international.com. 

Vaste opstelling voor het schoonspuiten van transportbanden.

Ook aardappelen en ongesneden prei worden
met minder water schoner

Twan Haasen


