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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, Ceciel Bremers, 

Floortje Dekkers techgelderland.nl/werken

‘Onderzoek doen dat impact heeft’
Als meisje wil Shannon de Reus (21) mode-
ontwerpster worden. Op de middelbare school 
is het haar wens architect te worden via de 
hbo-opleiding Bouwkunde. Dat blijkt toch niet 
bij haar te passen. De Nijmeegse is nu tweede-
jaars student Biologie en Medisch Laboratoriu-
monderzoek aan de HAN. 

Shannon de Reus is 16 jaar als ze haar havo-
diploma haalt. Ze is goed in de bètavakken 
en heeft zowel het profiel Natuur & Techniek 
als Natuur & Gezondheid gekozen. ‘Ik wilde 
dolgraag architect worden via de hbo-studie 
Bouwkunde en daarna naar de universiteit.’ 
Eenmaal aan de slag met Bouwkunde op de 
HAN, University of Applied Sciences, vindt ze 
de opleiding interessant. ‘Eigenlijk fascineert 
mij alles dat met techniek te maken heeft. De 
praktijkopdrachten gingen goed, maar de ten-
tamens heel slecht. Op de havo ging ik op het 
laatste moment pas leren, dat kon bij Bouw-
kunde echt niet meer.’ In de zomervakantie re-
aliseert Shannon de Reus zich dat Bouwkunde 
niet haar studie is. Haar ouders raden haar aan 
een tussenjaar te nemen en goed na te denken 
wat ze nu echt wil. Ze vindt een baantje en 
hoort al vrij snel van vriendinnen over The Coa-
ching Company. Ze schrijft zich in, leert zichzelf 
kennen en ontdekt wat ze echt leuk vindt. 

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek
Op de middelbare school is biologie haar favo-
riete vak. ‘Dat werd mijn uitgangspunt.’ 

De Nijmeegse kiest de studie Biologie en Me-
disch Laboratoriumonderzoek. ‘De eerste twee 
jaar leer je alles over biologie; planten, dieren 
en mensen, maar ook over vaccins en antibio-
tica. In het derde jaar loop je stage en verdiep 
je je in een van die onderwerpen. De studie is 
leuk en raakt echt alles.’
Aan het eind van dit schooljaar kiest Shannon 
de Reus een specialisatie. ‘Dat wordt absoluut 
biotechnologie. Dat gaat met name over ei-
witten en DNA. Dan onderzoek je iets dat in de 
toekomst impact heeft. Dat vind ik echt vet!’   
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Shannon de Reus. foto: Erik van ‘t Hullenaar

Als ondernemer voedselproductie verduurzamen
Biologie, gezondheid, voeding, na-
tuur- en milieuwetenschappen. Dat Eva 
Everloo na haar middelbare school een 
studie wilde doen in die richting wist 
ze zeker. Via de brede studie University 
College Liberal Arts and Sciences in 
Maastricht oriënteerde ze zich. Nu is 
ze student Health & Sustainable Food-
systems aan Wageningen University & 
Research en vastbesloten richting het 
ondernemerschap te gaan.

Wat Eva Everloo (24) later wilde 
worden, daarop wist ze heel lang het 
antwoord niet. Op het vwo koos ze 
daarom voor het profiel Natuur en 

Techniek. ‘Daarmee kon ik alle opties 
openhouden.’ 
In haar examenjaar bezocht ze alle 
open dagen van universiteiten in 
Nederland. ‘Er zat niet een studie bij 
waarvan ik dacht: dat is hem!’ 
Op de universiteit van Maastricht volg-
de Eva Everloo de in het Engels gegeven 
opleiding University College Liberal 
Arts and Sciences. ‘Je kunt kiezen voor 
de richting Sciences, Social sciences of 
Humanities. Ik koos voor Sciences en 
uiteindelijk biologie.’ Met hulp van een 
persoonlijke studieadviseur kwam ze 
erachter dat ze zich verder wilde verdie-
pen in voeding. 

Om meer leren over de technische 
kant daarvan volgde Eva Everloo een 
semester Food & Technology aan de 
universiteit van Sydney in Australië 
tijdens haar bachelor. Ze is nu haar 
master Nutrition & Health, speciali-
satie Gezonde en duurzame voedsel-
systemen bij Wageningen University 
& Research aan het afronden. ‘Deze 
studie geeft een breed beeld van al 
onze voedselsystemen. Je leert welk 
voedsel gezond is voor de mens en wat 
de impact daarvan is op het milieu.’    

Eigen bedrijf
Eva Everloo maakte het afgelopen 
anderhalf jaar kennis met het onderne-
merschap via StartHub Wageningen, 
de ondernemersgemeenschap van de 
universiteit. Daar krijgen studenten 
training in het ondernemen. ‘Ik ben ge-
interesseerd in het omzetten van mijn 
kennis in realiteit, zodat ik impact kan 
maken. Ons voedselsysteem is zo com-
plex. Er zijn technische oplossingen, 
maar ook natuurgerichte oplossingen.’ 
Ondernemen noemt Eva Everloo het 
leukste dat ze de afgelopen jaren 
heeft gedaan. ‘De ontwikkeling van 
een nieuw product of nieuw proces is 
heel spannend.’ Dan vastbesloten: ‘Na 
mijn studie wil ik het liefst een eigen 
bedrijf oprichten om onze voedsel-
productie te verduurzamen.’

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 verhol-
pen, de installatie draait prima. Maar 
voor een grotere uitrol is echt nieuwe 

wetgeving 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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Eva Everloo in een lab van de WUR. foto: foto Raphaël Drent
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FutureLAB: werken met foodprinter
Vmbo-leerlingen ontdekken in het FutureLAB 
van het Nijmeegse Mondial College elke les 
nieuwe toepassingen van moderne technolo-
gie. De nieuwste aanwinst is een 3D-foodprin-
ter. Het werken ermee vormt een onderdeel van 
het programma Voeding & Natuur van Sterk 
Techniek Onderwijs regio Rijk van Nijmegen.

De 3D-foodprinter is een aanwinst in het Futu-
reLAB van het Mondial College. ‘In het begin 
waren leerlingen verbaasd over hoelang het 
duurde om met de ‘gewone’ 3D-printer een 
idee geprint te krijgen. De foodprinter is een 
stuk sneller’, vertelt docent Antwan Grisel.
‘Techniek is veel meer dan alleen sleutelen 
en timmeren. Dat willen we kinderen in het 
FutureLAB laten zien en, nog belangrijker, laten 

ervaren.’ Het FutureLAB laat cross-overs van 
techniek en technologie naar andere sectoren 
zien, zoals de Zorg, Logistiek en de Foodsector.
De meeste leerlingen zien voor het eerst een 
foodprinter in het FutureLAB. ‘Via een com-
puterprogramma tekenen ze in 3D hun naam 
en sturen ze de printer aan’, verklaart Antwan 
Grisel. ‘Ze vinden het fantastisch als hun naam 
in chocolade wordt geprint.’ 

Techniek voor onderbouw vmbo
Het FutureLAB in het Mondial College is een 
van de zes hotspots van de STO-regio Rijk 
van Nijmegen. Het werken met de foodprinter 
vormt een onderdeel van het programma Voe-
ding & Natuur. STO-regio Rijk van Nijmegen 
heeft twaalf programma’s ontwikkeld, waar-
mee alle eerste en tweede klas-vmbo-leerlin-
gen kennismaken met techniek. Bijna wekelijks 
komen er ook leerlingen van de onderbouw 
van andere scholen in het FutureLAB. 
‘We spelen geen games. Dat doen leerlingen 
thuis’, verduidelijkt Antwam Grisel. ‘Ze begrij-
pen dat alles waarmee ze hier experimenteren 
een doel heeft, of nog krijgt, in het dagelijks 
leven.’

Mees en Octavia, leerlingen Horeca, Bakkerij 
en Recreatie, leggen de laatste hand aan hun 
dessert, versierd met chocoladegarnering uit 
de 3D-foodprinter. Docent Pravin Wattenberg: 
‘Het is belangrijk om moderne technologie 
overal in school te laten doordringen, niet 
alleen bij leerlingen die techniek kiezen.’Leerlingen Octavia en Mees.  foto: Erik van ‘t Hullenaar
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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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