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Elke week stellen we een Tech Ambassadeur enkele vragen 
over zijn passie voor techniek. Vandaag: Harrij Schmeitz, 
directeur van de Fruit Tech Campus in Geldermalsen

Wat heeft u met techniek en innovatie?
‘Voor mijn studie Tuinbouw aan de Hogere Agrarische 
School in Den Bosch, deed ik in 1984 onderzoek naar het 
gebruik van folies voor kleinverpakkingen van asperges. 
Dat was in het vroegere Sprengerinstituut in Wageningen, 
tegenwoordig Food & Biobased Research, een onderdeel 
van de Wageningen Universiteit & Research. De resultaten 
van mijn onderzoek verwerkte ik in SPSS, een statistisch 
computerprogramma. Wat daar allemaal mee kon, dat vond 
ik fascinerend. Het was mijn eerste aanraking met techniek 
en ICT. Daarna ben ik altijd aan het werk geweest op het 
raakvlak van land- en tuinbouw en ICT. Nu zijn we bezig met 
robotisering en AI, kunstmatige intelligentie. Het intrigeert me 
hoe je met techniek businessprocessen kunt verbeteren. We 
hebben sorteermachines, die 120 foto’s van een appel maken. 
Ik draai het om: hoe kun je die foto’s gebruiken om telers te 
laten leren betere appels te telen.’

Hoe kijkt u naar het grote tekort aan goed opgeleide technici?
‘We hebben technische makers nodig ėn mensen met verstand 
van technische toepassingen. Vandaag staan er soms veertig 
man aan een fruitinpaklijn. Morgen of ook al vandaag, 
sturen drie operators een gerobotiseerde inpaklijn aan. Die 
combinatie tussen agri, food en techniek is heel interessant. 
Dat laten we zien op de Fruit Tech Campus. Daar werken we 
ook aan vernieuwing van het fruitonderwijs. Fruitbedrijven 
worden groter en hebben meer mensen nodig met kennis van 
crossovers tussen fruit, data en technologie.’

Waarom steunt u Tech Gelderland?
‘Kennis van mechatronica, ICT en andere technologie is 
cruciaal voor de agri-foodsector en de machinebouwers en 
toeleveranciers in onze sector. Techneuten met groene vingers 
daar maken wij ons sterk voor en dat laten we samen met 
Tech Gelderland zien.’

Tech Gelderland biedt technische initiatieven in Gelderland 
een podium. We leggen de link tussen onderwijs en 
bedrijfsleven. Stimuleren kinderen techniek te ontdekken. 
Bieden jongeren hulp bij studiekeuze. En informeren over 
baankansen. Het doel: dat meer mensen in de techniek en 
aan technologische vooruitgang gaan werken. Nu en in de 
toekomst.

Meer weten? www.techgelderland.nl

Wilt u aandacht voor uw tech initiatief? 
Mail ons: info@techgelderland.nl

Projectmanagement: Alex Dorgelo
Online communicatie: Laura de Vries 
Teksten:  Francien van Zetten en 

Floortje Dekkers

techgelderland.nl/ontdekken

Techniekdag Arnhem in Tech Plaza
De Techniekdag Arnhem is dit jaar op zaterdag 
27 november te gast in het splinternieuwe Tech 
Plaza van mbo-instelling Rijn IJssel in Arnhem. 
Kinderen van 8 tot en met 14 jaar en hun ouders 
kunnen tijdens de Techniekdag spelenderwijs 
allerlei techniekavonturen beleven. Van timme-
ren en smeden tot autotechniek, laboratorium-
techniek en virtual reality (VR). Rijn IJssel laat in 
Tech Plaza zien welke moderne technische oplei-
dingen er  zijn. Bedrijven, zoals netbeheerder 
Tennet en instellingen, zoals Rijnstate Zieken-
huis, zijn met stands vol techniek aanwezig. 

Technische en technologiebedrijven, die graag 
helpen kinderen enthousiast te maken voor 
techniek, kunnen zich aanmelden voor een gra-
tis stand op de Techniekdag Arnhem. Bedrijven 
tonen hun technische apparatuur, laten zien 
wat ze doen en organiseren een doe-activiteit 
voor de bezoekers.

Aanmelden kan via de website van de 
Techniekdag (www.techniekdag.nl) of 
via Leonie Dijkhof: 06-23646571, 
dijkhof@vno-ncwmidden.nl 

Ontdekken

Workshop tijdens Techniekdag Arnhem. foto: Michel Zoeter

Goede studie kiezen, kun je leren
Een goede studiekeuze maken, kun je leren. 
Ook als je niet goed weet wat je wil. Ellen 
Kuipers nam het initiatief voor een tussenjaar-
programma op de HAN, om jongeren te leren 
richting te geven aan hun toekomst. Ze zet dit 
programma sinds een half jaar zelfstandig 
voort met haar bedrijf The Coaching Company. 

Ellen Kuipers zag bij de HAN, University of Ap-
plied Scences een toenemend aantal jongeren 
vol enthousiasme starten met hun opleiding 
en vervolgens weer stoppen. Tja, hoe maak je 
daarna een studiekeuze die wel bij je past? 
‘Daarvoor is het belangrijk dat je weet wie je 
bent, wat je belangrijk vindt en waar je sterke 

kanten liggen’, verklaart Ellen Kuipers. ‘In een 
tijdsbestek van drie maanden of een half jaar 
gaan we op zoek naar ieders kernwaarden en 
ontdekken jongeren welke kwaliteiten ze in 
huis hebben en wat er voor hen toe doet in het 
leven.’

Deelnemers krijgen veel verschillende op-
drachten, zodat ze veel ervaringen opdoen. 
Individueel en als groep. Voorbeelden zijn: met 
een bokscoach je manier van communicatie 
lijfelijk ervaren of een groot festival van A tot Z 
organiseren. Ellen Kuipers: ‘We laten jongeren 
buiten hun comfortzone treden, daar ligt de 
mogelijkheid om te leren en te groeien.’

‘Keuzes maken die bij je passen’
De afsluiting van het traject is een event, waar-
bij alle deelnemers delen wat het programma 
hen bracht op een podium voor een zaal vol 
familie en vrienden. ‘Jongeren van nu groeien 
op in een wereld die maakbaar lijkt. Ze kunnen 
een ‘verkeerde’ keus als een enorm falen erva-
ren, soms raken ze zelfs depressief. Wanneer 
je leert te kiezen door dichtbij jezelf te blijven, 
maak je keuzes die écht bij je passen.’

Oud-deelnemers komen op uiteenlopende op-
leidingen terecht: van makelaardij in Groningen 
tot de hotelschool in Maastricht. Een aantal 
jongens koos voor de PABO en best wat meis-
jes voor Bouwkunde. 

Meer info? Kijk op thecoachingcompany.nl of 
mail naar ellen@thecoachingcompany.nl. 

‘Vegan kaas van walnoten is heel nieuw product’
Koen Verstegen is vierdejaars student 
Foodtechnologie aan Hogeschool Van 
Hall Larenstein in Velp met als specia-
lisatie Food Innovation Management. 
In opdracht van De Nootsaeck advies-
groep ontwikkelt hij met vier andere 
studenten een vegan kaas gemaakt 
van walnoten. ‘Een nieuw product met 
plantaardige in plaats van dierlijke 
eiwitten.’

Als kind bestudeert Koen Verstegen 
(26) de ingrediëntenlijstjes op verpak-
kingen van etenswaren. Scheikunde 

vindt hij op de middelbare school ‘super-
leuk’. Hij gaat aan de Radboud Universi-
teit Nijmegen scheikunde studeren. Na 
enige tijd gooit hij het roer om en kiest 
voor de studie voedingsmiddelentech-
nologie. ‘Ik hou ervan met eten bezig te 
zijn. Vooral vegetarische en veganisti-
sche producten vind ik interessant.’
Bij een bezoek aan Hogeschool Van 
Hall Larenstein (HVHL) spreekt het Koen 
Verstegen aan dat er bij de opleiding 
Foodtechnology veel aandacht is voor 
duurzaamheid. ‘En de opleiding trekt 
veel internationale studenten.’

Derdejaarsstudenten kiezen een 
specialisatie: Food Innovation Ma-
nagement of Foodsafety & Health. ‘Bij 
Food Management Innovation richten 
we ons bijvoorbeeld op de eiwittran-
sitie: de productie van plantaardige 
eiwitten, zoals in noten, ter vervanging 
van dierlijke eiwitten, in vlees of melk’, 
vertelt Joyce Polman, docent foodtech-
nologie bij HVHL.

Food Innovation Management
Koen Verstegen kiest als Food Inno-
vation Management. In opdracht van 
De Nootsaeck Adviesgroep werkt 
hij met nog vier studenten aan de 
ontwikkeling van kaas gemaakt met 
walnotenperskoek. De perskoek blijft 
over wanneer uit de walnoten olie is 
geperst. ‘De walnotenperskoek zit vol 
plantaardige eiwitten en wordt nu ver-
werkt in diervoeders’, verklaart Joyce 
Polman. ‘Onze studenten onderzoeken 
welke producten je ervan kan maken, 
die voedzaam en verkoopbaar zijn.’ 
De studenten concluderen dat de 
walnotenperskoek een bittere smaak 
veroorzaakt. ‘Daarom hebben we de 
kaas van pure walnoten gemaakt’, 
meldt Koen Verstegen. ‘Het is een 
heel nieuw product: een romige, verse 
vegan kaas.’ Hij volgt nu een minor 
Filosofie. ‘Iets compleet anders. Hierna 
ga ik op zoek naar een afstudeerpro-
ject. Waarschijnlijk iets in plantaardig 
vlees en zuivel. Die markt explodeert.’

Stikstofstrippen: werken aan oplossing milieuprobleem
Meewerken aan een innovatie die de 
stikstofemissie van agrarische bedrij-
ven aanzienlijk helpt verlagen. Dat is, 
in een notendop, de afstudeerstage 
van Jordie Eskes. Voor zijn Master 
Environmental Sciences aan Wagenin-
gen University & Research ontwierp 
en maakte hij een mobiele versie van 
de stikstofstripper, ontwikkeld door 
CCS Energie-advies. Goed voor de Jan 
Terlouw Innovatieprijs.

Een stikstofstripper is een technische 
installatie, die stikstof uit dierlijke 
mest haalt en vastlegt in een grond-
stof voor kunstmest. Zo komt er fors 
minder stikstof in de lucht als de mest 
wordt uitgereden op het land. De eer-
ste stikstofstrippers draaien inmiddels 
bij een paar vooruitstrevende agrari-
sche bedrijven. 
Jordie Eskes ontwikkelde als stu-
dent aan Wageningen Universiteit & 
Research (WUR) een variant van de 
installatie die gemakkelijker trans-
porteerbaar is. Inmiddels werkt hij als 
ingenieur bij CCS Energie-advies in De-
venter. Jordie Eskes volgt nauwlettend 
de prestaties van de installatie bij de 
klant. ‘De kinderziektes zijn verholpen, 
de installatie draait prima. Maar voor 

een grotere uitrol is echt nieuwe wetge-
ving nodig. De huidige regels bieden te 
weinig baten voor dit soort technologie.’

Jordie Eskes wilde graag bij CCS af-
studeren. Hij heeft een voorliefde voor 
techniek én hij groeide op tussen de 
alpaca’s en lama’s op de boerderij van 
zijn ouders. ‘De stikstofstripper is een 
nieuw concept. Ik wist dat er nog veel te 
ontwerpen en te testen viel. Dat soort 
engineering is precies wat ik geweldig 
vind: vanaf punt nul iets helemaal uit-
denken en de problemen die ik tegen-
kom één voor één tackelen. Een ontwerp 
moet je opbreken in verschillende stuk-

jes om het behapbaar te houden. Als 
al die puzzelstukjes bij elkaar komen 
in een goed werkend systeem, geeft 
dat een behoorlijke kick.’

Link naar de praktijk
Jordie Eskes merkte tijdens zijn studie 
dat hij graag werkt met een duidelijke 
link naar de praktijk. Ook bij CCS geeft 
het hem veel voldoening als hij iets 
onderzoekt en ontwerpt dat daad-
werkelijk wordt gemaakt. ‘Zo zie je dat 
het niet alleen in theorie werkt, maar 
ook in de praktijk. Ik werk bovendien 
graag aan iets dat bijdraagt aan de 
oplossing van een milieuvraagstuk.’
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Ellen Kuipers.    foto: The Coaching Company

Koen Verstegen laat de vegan walnotenkaas proeven. foto: Herman Janssen

Jordie Eskes bij de stikstofstripper. foto: Gerard Burgers
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Deze week stellen we bij Tech 
Gelderland het thema Voeding & 
Natuur centraal. Dit technische do-
mein richt zich op het ontwikkelen 
van voedsel voor mens en dier. De 
groeiende wereldbevolking vraagt 
om hogere opbrengsten. Tegelijker-
tijd moeten we ervoor zorgen dat 
het verbouwen van voedsel minder 
belastend wordt voor het milieu. En 
dat steeds meer producten recycle-
baar zijn. 
Onze regio is innovatief. Wat te 
denken van de BIO-NP, oftewel ‘stik-
stofstripper’ van CCS Energie-ad-
vies: een technische installatie, die 
stikstof afvangt en vastlegt in een 
grondstof voor kunstmest. 

Food 
Bij Ojah B.V., gevestigd in Ochten, 
wordt op duurzame wijze meel 
van plantaardig eiwit verwerkt tot 
een hoogwaardig vlees en vis-al-
ternatief. Eerder berichtten we al 
dat Birgit Dekkers in Ede met Rival 
Foods is gestart en vleesvervangen-
de producten maakt. UmaMeats uit 
Wageningen heeft worsten en ham-
burgers in het assortiment waarvoor 
geldt dat een gedeelte van het 
vlees is vervangen door duurzaam 
wild geoogst zeewier. 

Biobased & circulair 
Als het aan HAN-onderzoekers ligt, 
dan gaan we straks meer met hen-
nepvezels maken. De toepassingen 
zijn legio. Hennep groeit snel – ook 
in Nederland – de bodem raakt 
niet uitput en de teelt van hennep 
behoeft geen bestrijdingsmiddelen. 
Van de vezels kun je t-shirts maken, 
zelfs auto’s. En papier. Is het einde 
van het kappen van bomen voor 
papierproductie nabij? Als het aan 
Klingele in Nijmegen ligt wel, zo 
bericht POP’HUB. De golfkarton-
verpakkingen van Klingele bestaan 
volledig uit hernieuwbare grond-
stoffen. 

Of je nu de biologische kant leuk 
vindt of de chemische, je bent 
nodig. En dat geldt zeker ook voor 
degenen die hun werktuigbouw-
kundige kennis toepassen in de 
bio-industrie. In de Betuwe wordt 
steeds meer fruit geplukt met robots 
en slimme sorteer- en verpakmachi-
nes zijn nodig om vers en rot fruit te 
scheiden. Operators zijn onmisbaar 
om de boel draaiende te houden. 

Deze maand houden onderwijsin-
stellingen open huis. Dus (papa’s 
en mama’s van) studiekiezers en 
potentiële bij- / omscholers opgelet. 
Bezoek een Open Dag! 

Alex Dorgelo 
Tech Gelderland
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