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Dit document is een vulgariserende samenvatting van het STOA-verslag over de stand van zaken 

op het gebied van “Technische opties voor het voeden van 10 miljard mensen – Opties voor een 

duurzame voedselverwerking”.  

Het volledige verslag over dit onderwerp is terug te vinden op de STOA-website. 

 

 

Resumé van het verslag 

 

Innovaties op het gebied van voedselverwerkingstechnieken kunnen een belangrijke bijdrage 

leveren om te voorzien in de behoefte aan voldoende kwaliteitsvol en duurzaam voedsel van de 

wereldbevolking, die in de toekomst zal aangroeien tot 10 miljard mensen. In deze studie wordt 

het potentieel van nieuwe en opkomende technologieën om de duurzaamheid van de 

voedselverwerkingssector te verbeteren onder de loep genomen door deskundigen. Er wordt 

onder meer gekeken naar de volgende technologieën: sensortechnologie, duurzame verpakking 

en klimaatregeling bij het koelen, niet-thermische pasteurisatie en sterilisatie, nano- en 

microtechnologie, innovatieve processen om bijproducten te benutten, alternatieve processen 

die minder energie of water vergen, plantaardige vleesvervangers en informatie- en 

kennisoverdracht.  

Voor elke technologie worden zowel de directe impact (minder verliezen, een lager energie- en 

waterverbruik) als de indirecte impact (voedsel dat verloren gaat, suboptimale benutting en 

onnodig kwaliteitsverloop in de toeleveringsketen) beschreven, evenals de bijdrage van de 

desbetreffende technologie tot die gebieden van de Europese voedselverwerkingsindustrie 

waarop verbeteringen kunnen worden doorgevoerd (nieuwe en betere voedingsproducten, 

hulpbronnenefficiënte productieprocessen, geïntegreerde en transparante toeleveringsketens en 

meer capaciteit voor innovatie). 
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INLEIDING 

 

De voedselverwerking is het onderdeel van de voedselvoorziening dat zich bezighoudt met 

de omzetting van landbouwgrondstoffen in (verpakte) voedingsproducten met de gewenste 

kwaliteit en functionele eigenschappen. De industriële voedselproductie maakte zijn 

opwachting in de 18e en 19e eeuw, toen traditionele en ambachtelijke productiemethoden 

geleidelijk aan werden vervangen door meer wetenschappelijk onderbouwde en 

reproduceerbare technieken. Moderne voedselverwerkingstechnieken hebben drie 

hoofddoelen: 

 

1. een voldoende stabiel voedingsproduct afleveren dat veilig is voor consumptie door 

de mens (zowel microbiologisch als chemisch); 

2. het product de vereiste intrinsieke kwaliteiten verlenen, zoals verteerbaarheid, 

voedingswaarde, smaak, kleur en textuur; en 

3. ervoor zorgen dat het product ook op andere vlakken een toegevoegde waarde biedt, 

bijvoorbeeld op het gebied van gemak, levensstijl of marketing.  

 

Innovaties op het gebied van voedselverwerkingstechnieken kunnen een belangrijke 

bijdrage leveren om tegemoet te komen aan de behoeften van de 10 miljard mensen die de 

wereld in de toekomst zullen bevolken op het gebied van kwaliteitsvol, voldoende en 

duurzaam voedsel. In deze studie wordt het potentieel van nieuwe en opkomende 

technologieën om de duurzaamheid van de voedselverwerkingssector te verbeteren onder 

de loep genomen door deskundigen. Er werd met name gekeken naar technische opties die 

ook het concurrentievermogen van de Europese voedselverwerkingsindustrie ondersteunen, 

en dat op de volgende gebieden:   

 

1. Nieuwe en betere voedingsproducten die ons helpen om tegemoet te komen aan de 

stijgende vraag naar voedsel, de kloof op het gebied van voedselzekerheid te dichten, 

rekening te houden met demografische veranderingen en de evoluerende eisen van 

de consument en ziekten veroorzaakt door onze levensstijl te voorkomen. 

2. Hulpbronnenefficiënte productieprocessen die onze afhankelijkheid van 

hoogwaardige gewassen helpen beperken, minder water en energie vergen en het 

plaatselijke evenwicht bewaren, de productie van afval voorkomen, kwaliteitsvolle 

en hoogfunctionele producten opleveren met een langere en beter voorspelbare 

houdbaarheidstermijn en diversificatie mogelijk maken in het licht van specifieke 

eisen van consumenten. 

3. Geïntegreerde en transparante toeleveringsketens die wereldwijde voedselzekerheid 

bieden, de gemondialiseerde levensmiddelenindustrie en de detailhandel koppelen 

aan de plaatselijke voedselproductie en vraag, het vertrouwen van de consument 

vergroten via transparantie, traceerbaarheid en objectieve informatie, minder 

verliezen en afval opleveren en de synergieën met andere sectoren van de 

opkomende bio-economie benutten. 

4. Meer capaciteit voor innovatie door de sector zelf om wetenschappelijke resultaten 

sneller om te zetten in industriële toepassingen en de wetenschappelijke vooruitgang 

in andere vakgebieden (zoals nanotechnologie en ICT) te benutten, ondanks de 
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bijzonder versnipperde aard van deze sector (EU: 287 000 bedrijven, waarvan 285 000 

mkb-bedrijven).  

 

In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de technologieën die in deze studie worden 

beschreven en het verband met de gebieden waarop verbeteringen zouden kunnen worden 

doorgevoerd, zodat duidelijk wordt waar er ruimte is voor innovatie in de 

voedselverwerkingsindustrie.  

 

Tabel 1. Overzicht van de duurzame technische opties en het verband met de gebieden waarop de 

Europese levensmiddelen- en drankensector verbeteringen kan doorvoeren 

 

TECHNISCHE 

OPTIES 

INNOVATIEDOELSTELLINGEN 

Nieuwe en betere 

voedingsproducten 
Hulpbronneneffic

iënte productie 

Geïntegreerde 

en transparante 

keten 

Meer 

innovatievermogen 

sensortechnologi

e 
controle op kwaliteit 

en veiligheid 

versterken 

verlies van 

producten 

beperken: 

besluitvorming op 

basis van gemeten 

producteigenschap

pen 

geavanceerd 

beheer van en 

toezicht op 

voedselkwaliteit 

en -veiligheid 

betere controle van 

productkwaliteit en 

meer differentiatie 

duurzame 

verpakking en 

klimaatregeling 

bij het koelen 

hoogwaardig 

halfbereid voedsel 

klaar voor 

consumptie 

minder voedsel gaat 

verloren dankzij 

langere 

houdbaarheid; 

werken aan 

duurzame 

verpakkingen  

slimme 

verpakkingen 
 

niet-thermische 

pasteurisatie en 

sterilisatie 

houdbare 

(semi)verse 

producten 

minder verliezen 

dankzij langere 

houdbaarheid 

 nieuwe 

verwerkingstechnolo

gieën leiden tot 

producten met betere 

eigenschappen 
nano- en 

microtechnologie 
geavanceerde 

productontwikkeling 
lager 

energieverbruik; 

opsporing van 

besmetting en 

microflora die 

wijzen op bederf 

 nieuwe 

verwerkingstechnolo

gieën leiden tot 

producten met betere 

eigenschappen 

innovatieve 

processen om 

rest- en 

bijproducten te 

benutten 

natuurlijke en 

gezondheidsbevorde

rende ingrediënten 

halen uit 

bijproducten 

voedingsingrediënt

en halen uit 

bijproducten; 

nuttige toepassing 

in plaats van afval 

 alternatieve kijk leidt 

tot nieuwe concepten 

en producten; 

voortdurende 

verbetering om afval 

te voorkomen 
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TECHNISCHE 

OPTIES 

INNOVATIEDOELSTELLINGEN 

Nieuwe en betere 

voedingsproducten 
Hulpbronneneffic

iënte productie 

Geïntegreerde 

en transparante 

keten 

Meer 

innovatievermogen 

alternatieve 

processen die 

minder energie 

of water vereisen 

minder intensieve 

verwerking voor 

minder geraffineerde 

producten 

lager energie- en 

waterverbruik 
minder 

geraffineerde 

voedingsingredië

nten: sterkere 

één-op-

éénverhouding 

tussen leverancier 

ingrediënten en 

producent 

levensmiddelen  

verkenning van 

nieuwe routes voor 

een alternatief 

ontwerp van de 

voedselverwerkingsk

eten  

productontwikke

ling: 

plantaardige 

vleesvervangers 

aantrekkelijkere 

vleesvervangers 

ontwikkelen 

plantaardige 

producten zijn 

efficiënter te 

produceren dan 

dierlijke producten 

 bredere waaier aan 

grondstoffen zorgt 

voor snellere 

innovatie van de 

productie 
overdracht van 

informatie en 

kennis 

kwaliteitscontrole 

doorheen de keten 

verbeteren 

productieplanning 

verbeteren op basis 

van gedeelde 

informatie 

doorheen de hele 

keten 

kennisuitwisselin

g doorheen de 

keten bevorderen; 

keten transparant 

maken voor de 

consument.  

snellere omzetting 

van O&O-resultaten 

in industriële 

toepassingen 

 

 

SENSORTECHNOLOGIE 

Sensortechnologie is van essentieel belang om de evolutie van de kwaliteit en de 

traceerbaarheid van grondstoffen, tussenproducten en eindproducten te beoordelen 

doorheen de volledige voedselketen, van productie tot consumptie. In de 

voedselverwerkingssector worden sensoren gebruikt voor het ontwerp, de controle en de 

optimalisatie van de productieprocessen (met inbegrip van logistiek en opslag). De 

technologische ontwikkelingen op dit gebied zijn vooral toegespitst op nieuwe sensoren en 

analysetechnieken voor het rechtstreeks meten van belangrijke kwaliteitsparameters, ICT om 

in real-time informatie te vergaren over processen (waardoor snellere feedforward- en 

feedbacklussen mogelijk worden) en de toepassing van kwaliteitsmodellen om een 

voorspellende besturing mogelijk te maken. Een betere procesbesturing draagt bij tot een 

duurzamere voedselketen, doordat de productkwaliteit geoptimaliseerd wordt, onder meer 

doordat kwaliteitsverlies en defecten tot een minimum worden beperkt, en er minder water, 

energie en hoogwaardige ingrediënten nodig zijn. 

 

Slimme sensoren kunnen eveneens bijdragen tot een efficiënt gebruik van hulpbronnen in 

andere delen van het voedselvoorzieningssysteem. Door de opslagomstandigheden 

automatisch aan te passen op basis van de gelijktijdige meting van de zuurstof-, kooldioxide- 

en ethanolconcentraties tijdens de opslag kan de stabiliteit van bederfelijk fruit, zoals 

appelen en peren, op de lange termijn gewaarborgd worden. Dankzij de toepassing van 

monitoringtoestellen (uitgerust met de nodige sensoren) kan nuttige informatie worden 
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verkregen over de werkelijke omstandigheden waarin producten zijn opgeslagen en 

verzonden. Door zulke monitoringtoestellen te combineren met radiofrequentie-

identificatietags (RFID-tags) kan elk product individueel worden geïdentificeerd. Via tags 

met een microcontroller kunnen de gegevens over de omgeving op de chip worden gelezen. 

Bij het uitlezen van de chip wordt meteen de werkelijke status van de goederen getoond, 

terwijl de verwachte toekomstige status kan worden beschreven aan de hand van 

kwaliteitsmodellen, waarbij de ervaren omgevingsomstandigheden als input worden 

gebruikt. Deze technologie maakt het mogelijk om gewaarborgde kwaliteitsverklaringen te 

gebruiken, gebruiksklare producten te leveren aan supermarkten en logistieke beginselen als 

FEFO (First Expired First Out) in de praktijk te brengen. 

 

DUURZAME VERPAKKING EN KLIMAATREGELING BIJ HET KOELEN 

In ontwikkelde landen zijn verliezen en verspilling van voedsel voornamelijk te wijten aan 

het gedrag van de consument en het gebrek aan coördinatie in de (steeds complexere) 

toeleveringsketen. Het kwaliteitsverloop van fruit en groenten wordt beïnvloed door een 

aantal biochemische en fysiologische veranderingen, die afhankelijk zijn van de 

omstandigheden waaraan de producten zijn blootgesteld. Om een optimale productkwaliteit 

te waarborgen en de houdbaarheid te verlengen, is een geïntegreerde benadering tot de 

toeleveringsketen nodig. Zulke benadering omvat controlestrategieën op het gebied van 

verpakking (in een gecontroleerde atmosfeer), temperatuurregeling, relatieve vochtigheid en 

ethyleen, evenals fytosanitaire en schimmelbestrijdingsbehandelingen. 

 

Een aantal ontwikkelingen op het gebied van verpakkingstechnologie zijn onder meer 

krimpverpakkingen (vacuümverpakkingen), kartonnen scheidingstrays die het mogelijk 

maken om producten onder gemodificeerde atmosfeer te verpakken, een beperking van de 

benodigde hoeveelheid (gewicht) verpakkingsmateriaal, op biomaterialen gebaseerde 

verpakkingen (zoals PLA en PEF) en verpakkingen vervaardigd uit gerecycled materiaal 

(hoofdzakelijk PET).  

 

Temperatuurregeling en een goed ontworpen koudeketen zijn veruit de belangrijkste 

strategieën om de gewenste kwaliteit van de producten te handhaven. Koeling is echter zeer 

energie-intensief en is daardoor weinig duurzaam. Daartegenover staat dat koeling 

voorkomt dat enorme hoeveelheden producten verspild worden. Desondanks kan er enorm 

bespaard worden op het energieverbruik dankzij een slimme regeling van de compressor en 

de interne luchtcirculatie in gekoelde containers (waardoor de CO2- uitstoot met wel 65% 

kan worden teruggedrongen).  

 

NIET-THERMISCHE PASTEURISATIE EN STERILISATIE 

Traditionele conserveringstechnieken zoals pasteurisatie via een warmtebehandeling en 

sterilisatie komen de veiligheid en houdbaarheid van levensmiddelen ten goede, maar 

hebben vaak een nadelige invloed op de productkwaliteit: ze kunnen de smaak, kleur, 

textuur of voedingswaarde van het product beïnvloeden. Milde verwerkingstechnieken 

kunnen dan ook een interessante optie zijn voor zowel gekoelde als houdbare producten en 

kunnen zo tegemoet komen aan de toenemende vraag van consumenten naar voedzame, 

veilige en houdbare producten met de eigenschappen van verse producten. 
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Momenteel wordt in de levensmiddelenindustrie al gebruikgemaakt van hoge druk, 

verhitting met microgolven, ohmse verhitting en radiofrequentieverhitting, voornamelijk 

voor het pasteuriseren van voedingsproducten. Andere technologieën zijn nog in 

ontwikkeling, zoals hogedruksterilisatie van verpakte voedingsproducten, pasteurisatie van 

vloeibare levensmiddelen met behulp van een pulserend elektrisch veld en het ontsmetten 

van oppervlakken via een behandeling met koud plasma. 

 

Innovatieve verwerkingstechnieken dragen niet alleen bij tot een betere productkwaliteit, ze 

komen ook de duurzaamheid van de voedselverwerking ten goede. Aangezien milde 

verwerkingstechnieken bij een veel lagere temperatuur kunnen worden toegepast dan 

conventionele verwerkingstechnieken, is er minder energie nodig om het product op te 

warmen en af te koelen. Bovendien kunnen deze technieken worden ingezet om kant-en-

klare maaltijden te produceren van dezelfde kwaliteit als verse gekoelde maaltijden, zonder 

dat deze maaltijden gekoeld of ingevroren hoeven te worden opgeslagen. Doordat verse 

producten zo langer houdbaar blijven, wordt er ook minder voedsel verspild in de 

toeleveringsketen. Tot slot worden producten die met hoge druk, microgolven of 

radiofrequentie worden behandeld in de eindverpakking verpakt voor de verwerking. Zo 

wordt het risico op herbesmetting van het product vermeden en wordt de benodigde 

hoeveelheid verpakkingsmateriaal sterk ingeperkt, aangezien producten niet opnieuw 

hoeven te worden verpakt. 

 

NANO- EN MICROTECHNOLOGIE 

Nano-/microtechnologie wordt beschouwd als een essentiële technologie voor de toekomst 

van de levensmiddelen- en voedingsindustrie. Deze technologie effent immers het pad voor 

de ontwikkeling van gerichte productie- en afleveringssystemen (inkapseling/emulsificatie), 

nieuwe sensoren voor het opsporen van ziekteverwekkers en toxines (die een geavanceerde 

procesbesturing en een hoogwaardige monitoring mogelijk maken) en geavanceerde 

verpakkingsmaterialen met unieke barrière-eigenschappen of eigenschappen die microbiële 

groei voorkomen. Bovendien biedt nano-/microtechnologie heel wat opties voor de 

ontwikkeling van geavanceerde voedselverwerkingsinstrumenten en –uitrusting voor 

mengen, homogeniseren, scheiden, fractioneren en structuurvorming. Aangezien de meeste 

mechanismen voor structuurvorming in levensmiddelen op microscopische schaal worden 

toegepast, zijn deze nieuwe verwerkingstechnieken inherent energie-efficiënter, en maken zij 

beter gebruik van de beschikbare grondstoffen. Voor emulsificatie en fractionering werd de 

haalbaarheid van deze benadering al aangetoond in de praktijk. Andere toepassingen zijn 

nog in ontwikkeling. 

 

PROCESSEN OM REST- EN BIJPRODUCTEN TE BENUTTEN 

Op Europees niveau vertegenwoordigt de voedselproductie gemiddeld ongeveer 5% van de 

totale voedselverliezen. Bij de verwerking van voedsel worden echter relatief grote stromen 

bijproducten geproduceerd. Om die stromen rechtstreeks te kunnen benutten voor de 

productie van voeding, zijn er alternatieve (en gewoonlijk technisch complexere) 

verwerkingsmethoden nodig. Een groot deel van die zijstromen wordt daardoor slecht 

benut. In hun pogingen om de (economische) productiewaarde te maximaliseren hebben met 

name grootschalige industrieën enorme vorderingen geboekt bij het benutten van 

bijproducten. Zo zijn bijproducten van de zuivel- en de vleesverwerking geëvolueerd van 
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relatief eenvoudige toepassingen als voeder naar hoogwaardige ingrediënten voor 

levensmiddelen. In het licht van de stijging van de voedselprijzen en de voortdurende 

consolidatie/uitbreiding van verschillende voedselverwerkende sectoren wordt verwacht 

dat deze praktijken ook in andere sectoren navolging zullen vinden (bijvoorbeeld voor 

bijproducten uit de visserij of de verwerking van fruit en groenten). Dit vereist naast 

technologische ontwikkelingen (zoals technologie voor scheiding, extractie, conversie, 

stabilisatie en drogen) ook nieuwe kwaliteitsnormen voor ingrediënten en tussenproducten, 

protocols om de duurzaamheid te beoordelen en praktische bewijzen voor het potentieel van 

bijproducten. 

 

ALTERNATIEVE PROCESSEN DIE MINDER ENERGIE EN WATER VEREISEN 

De meest energieverslindende processen in de levensmiddelenindustrie zijn: het verwarmen 

van processen (verdamping, pasteurisatie, koken, drogen), het koelen van 

processen/koeling, verwerkingsinstallaties (zoals ventilatoren, pompen, ventilatie, 

perslucht) en vervoer. Het gebruik van restwarmte, de intensivering van processen en een 

alternatieve indeling van de keten (door bijvoorbeeld een stap voor milde conservering in te 

voegen) zijn voorbeelden van strategieën om de energievereisten voor het verwarmen van 

processen af te bouwen. Gekoelde opslag is bijzonder belangrijk voor een duurzame 

voedselvoorziening, aangezien het helpt om het verlies van voedsel tot een minimum te 

beperken. Die duurzaamheid kan verder worden verbeterd door in te zetten op de verdere 

ontwikkeling van koeltechnologie (nieuwe koelmiddelen, zuinigere installaties die minder 

broeikasgassen uitstoten), geavanceerde besturingssystemen (bijvoorbeeld voor het vervoer 

in gekoelde containers) en de toepassing van milde technieken die het mogelijk maken om 

verse producten bij kamertemperatuur op te slaan. 

 

Het waterverbruik houdt voornamelijk verband met de processen voor het wassen, 

verdunnen en scheiden. Droge fractioneringsmethoden (ter vervanging van natte 

fractionering) zouden het water- en energieverbruik in de voedselverwerking aanzienlijk 

kunnen terugdringen, aangezien het bij de productie van ingrediënten niet langer nodig zou 

zijn om, zoals nu nog vaak gebeurt, water toe te voegen, te drogen en vervolgens opnieuw 

water toe te voegen tijdens het mengen/samenstellen. Bij droge fractionering worden de 

bestanddelen minder sterk gezuiverd, maar voor veel voedingstoepassingen is een hoge 

mate van zuiverheid van ingrediënten niet absoluut noodzakelijk (hoewel dit in het huidige 

systeem van standaardingrediënten wel de voorkeur van de levensmiddelenindustrie 

geniet). 

 

PRODUCTONTWIKKELING: PLANTAARDIGE VLEESVERVANGERS 

De ontwikkeling van nieuwe producten kan de ecologische voetafdruk van ons 

voedingspatroon helpen verkleinen. In veel gevallen zijn er technische innovaties nodig om 

deze producten de gewenste eigenschappen te verlenen. Voor de ontwikkeling van 

zogeheten plantaardige vleesvervangers van de derde generatie moesten bijvoorbeeld de 

bestaande verwerkingstechnieken worden verbeterd om beter in te spelen op de wensen van 

de consument ten aanzien van bijvoorbeeld textuur en sappigheid. De 

structuurvormingstechnieken op basis van schuifspanning die momenteel worden 

ontwikkeld, moeten de vezelachtige structuur van vlees beter helpen nabootsen. 
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De volgende doorbraak op het gebied van vleesvervangers kan de ontwikkeling van nieuwe, 

duurzame bronnen van eiwitten zijn. Zo zouden we onze eiwitten uit insecten, eendenkroos 

en algen kunnen halen. Om nieuwe bronnen van eiwitten te kunnen benutten, moeten er 

nieuwe, milde verwerkingstechnieken worden ontwikkeld om het eiwit te ontrafelen en te 

extraheren. De toepassing van het concept van bioraffinage (waarbij subfracties optimaal 

worden benut in voedings- en niet-voedingstoepassingen) zal de commercialisering van 

deze bronnen goed ondersteunen. Deze ontwikkeling kan echter beperkt worden door de 

huidige wetgeving en regelgeving rond het gebruik van nieuwe bronnen van eiwitten. 

 

OVERDRACHT VAN INFORMATIE EN KENNIS 

Het beperkte innovatievermogen is een van de belangrijkste redenen voor het krimpende 

aandeel van de Europese levensmiddelen- en drankenindustrie op de mondiale markten. 

Het uitstekende wetenschappelijke onderzoek dat wordt verricht op het gebied van voedsel 

en voeding wordt onvoldoende omgezet in industriële toepassingen van zowel nieuwe 

technologieën als nieuwe voedingsproducten (de Europese innovatieparadox). Om de 

overdracht van kennis in de levensmiddelenindustrie te stimuleren, kunnen allerhande 

instrumenten en middelen worden gebruikt, zoals financiële stimulansen, het vormen van 

netwerken en het uitwisselen van beste praktijken. Hoewel er heel wat systemen en 

instrumenten zijn ontwikkeld en getest in de praktijk, bestaat er op dit moment nog geen 

breed toepasbare beste praktijk voor de overdracht van kennis in de 

voedselverwerkingsindustrie. Het bijzonder versnipperde karakter van deze industrietak en 

het grote aantal mkb-bedrijven vormen mogelijk de meest aannemelijke verklaring voor deze 

situatie. Desalniettemin kunnen ICT-oplossingen, zoals het Food Technology Innovation 

Portal (Food TIP, ontwikkeld in het kader van het expertisenetwerk HighTech Europe), 

helpen om de kennisoverdracht van de academische wereld naar de bedrijfswereld te 

verbeteren.  

 

Daarnaast kunnen ook regelgevingsinstanties een actieve rol spelen in het bevorderen van 

innovatie in de levensmiddelensector. Net zoals in de farmaceutische industrie, zal een 

eenzijdige benadering waarbij enkel aandacht wordt geschonken aan het uitsluiten van 

risico’s voor de voedselveiligheid een rem zetten op innovatie. Nu er moderne 

risicobeheersingsconcepten worden toegepast en de productie sterker gebaseerd wordt op 

wetenschappelijk onderzoek, dient een evenwicht te worden gevonden tussen het 

verzekeren van de productveiligheid enerzijds en het stimuleren van innovatie anderzijds. 

Het kan in die zin nuttig zijn om de voedselverwerkingsindustrie meer regelgevingsvrijheid 

te bieden bij, bijvoorbeeld, de toepassing van nieuwe technieken of het gebruik van 

zijstromen in voedingstoepassingen, voor zover voldoende inzicht in hun 

productieprocessen kan worden aangetoond (“productie op basis van wetenschap”). 

  

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Technologische ontwikkelingen kunnen bijdragen tot milieuefficiënte 

verwerkingstechnieken in de levensmiddelenindustrie doordat zij rechtstreekse besparingen 

opleveren, hoofdzakelijk op het gebied van energie- en waterverbruik, en de hoeveelheid 

afval helpen beperken. Dit leidt op zijn beurt tot een kostenbesparing en een lagere 

kwetsbaarheid voor schaarste en prijsstijgingen in de toekomst. Bijvoorbeeld: 
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 Duurzamere koeltechnologieën in combinatie met effectievere 

klimaatregelingsstrategieën, een inzichtelijke keuze tussen de opties om de 

productkwaliteit te waarborgen en innovatieve verpakkingen zullen het 

energiegebruik voor koeling doen dalen. 

 Droge verwerking als vervanging voor natte verwerkingstrajecten zal de 

energiekosten van droogprocessen drukken. 

 Innovatieve microsystemen voor voeding zullen de energie die nodig is voor 

fractioneringsprocessen en voor de productie van geavanceerde voedselstructuren, 

zoals emulsies, helpen beperken. 

 Geavanceerde procesbesturing helpt om variaties in het proces te beheersen. 

 

Verbeteringen op het gebied van hulpbronnengebruik (onrechtstreekse effecten) zullen naar 

verwachting een nog grotere impact hebben op de duurzaamheid. De belangrijkste 

voorbeelden van inefficiëntie in de voedselverwerkingssector zijn voedsel dat verloren gaat, 

een suboptimale benutting van bij- en restproducten en onnodig kwaliteitsverloop in de 

toeleveringsketen. Een aantal voorbeelden van technologische ontwikkelingen om dat 

gebrek aan efficiëntie te beperken, zijn: 

 Koeling-, stabilisatie- en conserveringsprocessen en verpakkingstechnologieën die 

bijdragen tot een langere houdbaarheid van producten en zo verliezen in de keten 

helpen beperken. Technologische vooruitgang op het gebied van innovatieve 

sensortechnologieën en verpakkingsoplossingen ondersteunt deze ontwikkelingen. 

 Een nuttigere toepassing van bijproducten helpt meer toegevoegde waarde creëren. 

Er bestaan al geslaagde voorbeelden van sectoren die nieuwe voedingsingrediënten 

produceren op basis van voormalige afvalstromen of bijproducten met een beperkte 

waarde. 

 De toepassing van slimme sensoren en RFID-tags maakt het mogelijk om de kwaliteit 

te controleren doorheen de volledige toeleveringsketen. De toepassing van zulke 

sensoren maakt het mogelijk om gewaarborgde kwaliteitsverklaringen te gebruiken, 

gebruiksklare producten af te leveren aan supermarkten en logistieke beginselen als 

FEFO (First Expired First Out) in de praktijk te brengen. 

 De opkomst van nieuwe technieken voor milde conservering, zoals niet-thermische 

pasteurisatie- of sterilisatietechnieken. De toepassing van zulke technieken kan de 

voedselverliezen doorheen de toeleveringsketen helpen beperken door de 

houdbaarheid van (semi)verse producten te verlengen.   

 Milde scheidingstechnieken om functionele fracties te creëren (in plaats van zuivere 

ingrediënten): functionele fracties helpen niet alleen om de voedingswaarde van het 

oorspronkelijke plantaardige materiaal te behouden, ze kunnen ook tot een 

aanzienlijke beperking van het water- en energieverbruik leiden, met name wanneer 

het drogen en vervolgens rehydrateren tijdens het productieproces kan worden 

overgeslagen. 

 De ontwikkeling van plantaardige vleesvervangers: technologische ontwikkelingen 

die tot stand komen op aangeven van de voedselverwerkingsindustrie kunnen de 

aanvaarding van dit soort producten door de klant ten goede komen. 

 

Beleidsaanbevelingen om de invoering van duurzame procestechnologieën te ondersteunen 

zijn:  
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 Stimuleer de invoering van nieuwe conserveringstechnieken die klaar zijn voor 

gebruik (zoals hogedrukpasteurisatie, geavanceerde verhittingstechnieken) via 

kennisoverdracht en haalbaarheidsstudies, met name gericht op het mkb. 

 Help de kennisbasis vergroten voor technologieën die momenteel nog niet klaar zijn 

om in de praktijk te worden gebruikt, zoals verwerking met behulp van koud 

plasma. 

 Stimuleer de ontwikkeling van industriële apparatuur voor technologieën die 

interessant zijn gebleken maar waarvoor nog geen industriële apparatuur 

voorhanden is, zoals hogedruksterilisatie en verwerking met behulp van pulserende 

elektrische velden (aangezien de fabrikanten van zulke apparatuur aarzelen om te 

investeren in de ontwikkeling van innovatieve apparatuur). 

 Ondersteun de publicatie van handleidingen inzake milieuefficiëntie om bedrijven te 

helpen bepalen op welke gebieden zij verbeteringen kunnen doorvoeren, 

bijvoorbeeld door referentiegegevens te publiceren over water- en energieverbruik of 

door beste praktijken uit te wisselen.  

 Pleit actief voor operationele expertiseprogramma’s zoals Lean Manufacturing of Six 

Sigma als moderne methoden om kwaliteitsrisico’s te beheersen. Deze programma’s 

hebben hun nut reeds bewezen in andere takken van de industrie en zouden de 

kosten van kwaliteitsproblemen met 80% kunnen inperken. 

 Zet de programma’s voor industriële symbiose ruimer in om nieuwe 

partnerschappen tussen aanbieders en potentiële gebruikers van neven- en 

afvalstromen te stimuleren. 
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