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Meten met  
ruimtevaarttechnologie
Geavanceerd systeem voedselveiligheid

Het Leidse bedrijf Cosine ontwikkelde een geavan-
ceerd inspectiesysteem voor de voedingsmiddelen- 
industrie. Deze innovatie, CONDI, waarborgt voedsel-
kwaliteit en -veiligheid en is in tegenstelling tot de 
gangbare technieken niet-destructief en contactvrij. 
Bovendien is het geschikt voor diverse toepassingen.

Rijpheid tomaten
Met het systeem kan ook de mate van rijp-
heid van bijvoorbeeld tomaten worden 
vastgesteld. Ook kunnen verontreinigingen 
in �essen worden opgespoord.
De visapplicatie is al geleverd aan vishandel 
Schmidt Zeevis in Rotterdam. Beijersber-
gen is optimistisch over de verdere toe-
komst van de Cosine-innovatie die nog vol-
op in ontwikkeling is. “Je gaat toe naar 100 
procent geautomatiseerde inspectie van 
versheid, kwaliteit, veiligheid, samenstel-
ling, verontreinigingen, vreemde voorwer-
pen en afwijkende vormen”, aldus de direc-
teur. “Met realtime feedback, door middel 
van gebruik van een camerasysteem dat 
direct het beeld van het product weergee� 
tijdens het proces, wordt de kwaliteit 
gewaarborgd, restafval verminderd en de 
levering van het product versneld. 
We werken graag met voedingsbedrijven 
samen om gebaseerd op speci�eke behoef-
ten een Condi-toepassing te realiseren die 
goed aansluit. Er zijn vele mogelijkheden”, 
aldus Beijersbergen.

• Boris van Zonneveld •

B. van Zonneveld is freelance journalist

Nu de roep om betere controle op de kwaliteit 
van voedsel sterker is dan ooit, hee� het Leid-
se bedrijf Cosine, dat onder meer technologie 
voor de ruimtevaart levert, een uitvinding 
gedaan die hierbij zeer bruikbaar is. Cosine 
hee� het inspecterende camerasysteem Condi 
ontwikkeld, dat staat voor Continue Optische 
Non-Destructieve Inspectie. Het systeem 
maakt gebruik van ruimtevaarttechnologie.
De basis van Condi is een combinatie van 
hyperspectrale fotogra�e, 3D-imaging en 
laser remote sensing. Anders dan bij traditio-
nele metingen met monsters en destructief 
onderzoek biedt Condi een methode die niet-
destructief en contactvrij is. Bovendien kan 
het systeem geïntegreerd worden in een pro-
ductielijn. Dit maakt het mogelijk om continu 
toezicht te houden op voedselkwaliteit en 
-veiligheid van producten en problemen op te 
sporen en zelfs te voorspellen. Het meten 
gebeurt door middel van hyperspectraal  
fotograferen met 3D, lasers, een ingebouwde 
computer en so�ware.

Visapplicatie
“Met Condi is het mogelijk om zichtbare en 
onzichtbare gebreken, samenstelling, verou-
dering, vervuiling, microben en allergenen 

vast te stellen. Het camerasysteem meet 
daarnaast fysieke en chemische eigenschap-
pen, zoals het vochtgehalte en de mate van 
rijpheid en versheid, en dat voor 100 pro-
cent van het product”, zegt Cosine-directeur 
Marco Beijersbergen. Condi is een op maat 
gemaakt systeem en dus geschikt voor 
meerdere toepassingen. Beijersbergen: “We 
hebben onder meer een applicatie ontwik-
keld die de versheid van vis meet. Hiervoor 
is hyperspectrale fotogra�e belangrijk. 
Hiermee zie je meer dan honderd kleuren. 
Dit in tegenstelling tot het menselijk oog, 
dat slechts drie kleuren ziet. Als monster 
gebruiken we bloed dat in de kieuwen van 
de dode vis is achtergebleven, maar dankzij 
ons contactloze optische systeem is het 
mogelijk om de kleur van de kieuwen op 
afstand te inspecteren. Door middel van 
vergelijkende studies is vastgesteld dat de 
kleurverandering in de kieuwen direct cor-
releert met veroudering (bij verse vis is de 
kleur helder rood, bij veroudering wordt 
het steeds bruiner van kleur). Door de com-
binatie van hyperspectrale fotogra�e, spec-
trale analyse en optische apparaten is het 
mogelijk om zo de versheid van vis te 
meten op een objectieve manier.”
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