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Spannende 
technologie

Laboratoriumtechnologie, procestechnologie en ook 
voedingsmiddelentechnologie. Het is de eerste week 
van oktober allemaal te zien tijdens de technologievak-
beurzen die dit jaar voor de eerste keer gelijktijdig in 
Utrecht plaatsvinden. Een presentatie van Nederlandse 
technologie om trots op te zijn. Helaas zijn vandaag de 
dag niet veel mensen, en vooral weinig jongeren, 
gecharmeerd van technologie. Technologie is in de 
regel niet ‘cool’. Beursorganisator FHI van vakbeurs 
World of Technology & Science doet er dan ook alles 
aan om technologie spannend te maken. Onder de 
noemer ‘Exciting Technology’ wordt tot de verbeelding 
sprekende technologie gepresenteerd. Zo spelen 
robots voetbal en is er de controlekamer van de 
toekomst met de nieuwste snufjes.
In het rijtje beursprojecten zoek ik naar ‘exciting food 
technology’. Tevergeefs. Maar voedingsmiddelentech-
nologie kan toch ook spannend zijn? Zeker in combina-
tie met de mooie producten die daarmee worden 
geproduceerd. Bedenk een beursvloer waar heerlijke 
producten gemaakt met Nederlandse technologie zijn 
te zien en te proeven. Niet alleen roestvaststaal, maar 
mooie kaasjes, lekkere gerechtjes, sapjes en veel 
meer. Dat geeft beleving en inspiratie.
Is dat nodig op een vakbeurs? Ja, natuurlijk. Juist daar 
moet het enthousiasme voor ‘onze’ technologie vanaf 
stralen. Het vertrekpunt, zou ik haast zeggen. Want wie 
anders dan de mensen die van voedingsmiddelentech-
nologie hun vak hebben gemaakt, kunnen beter de 
intrinsieke waarde ervan uitdragen. Het is immers die 
industriële productie – hoogtechnologisch, effi ciënt en 
op een hoog kwaliteitsniveau – die het mogelijk moet 
maken dat in 2050 de dan 9 miljard bewoners van 
deze aardbol op duurzame wijze hun dagelijkse eten en 
drinken krijgen. Ook nog iets om trots op te zijn.
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