Sinds medio jaren 90 vindt er om de twee jaar een uitwisseling plaats tussen
Duitse en Nederlandse collega’s die op enigerlei wijze werkzaam zijn bij het
overheidstoezicht op met name levensmiddelen
Maandag 9 april:
Vanaf 9 uur druppelden de Duitse en Nederlandse collega’s binnen bij het WICC-hotel
aan de Lawickse Allee te Wageningen. 4 Duitse collega’s waren de zondag ervoor al
gearriveerd omdat ze van ver kwamen. Het weerzien tussen de collega’s was zoals bij
elke editie hartverwarmend en inmiddels te vergelijken met oude vrienden die elkaar
lange tijd niet hebben gezien. Het verblijf in het WICC (voorheen AIC) bracht bij een
aantal Nederlandse collega’s een gevoel van nostalgie teweeg omdat ze hier hun interne
opleiding tot keurmeester bij de toenmalige Keuringsdienst van Waren gevolgd hebben.
Na deze officieuze begroeting stond er een officiële begroeting op het programma in de
ontvangstruimte van NVWA/RIKILT Laboratoria aan het Akkermaalsbos te Wageningen.
Eric van der Made verwelkomde de groep met een hartelijk welkomstwoord lichtte een
tipje van de sluier op over wat er op het programma stond.
Het programma dit jaar had als thema; consumentenbescherming in de ruimste zin.
Omdat het weer goed meewerkte konden we al wandelend naar kantine van de toekomst
op het Universiteitsterrein waar we genoten van een heerlijke lunch.

De namiddag stond geheel in het teken van de wetenschap.
Het was de organisatie van deze uitwisseling gelukt om drie wetenschappelijke sprekers
te strikken die verbonden zijn aan de WUR Wageningen University and Research.
Prof. Saskia van Ruth, PhD Professor of food authenticity and integrity van Wageningen
University beet het spits af met een heel interessant betoog over haar onderzoek naar
de vraag: “wanneer hebben we het nu over voedselfraude” en waar moeten we gaan
zoeken om het te ontdekken? Om antwoorden op die vragen te krijgen moet je eerst
weten wat de mogelijke oorzaken zijn wat bedrijven beweegt om te gaan sjoemelen met
voedsel en wat valt nu wel onder de definitie voedselfraude en wat niet.

Vervolgens was daar Yannick Weesepoel, Onderzoeksmedewerker bij Rikilt Research
volgde met een flitsende presentatie; “Snelle draagbare technieken voor screening
voedselfraude”.
Tijdens deze presentatie werden we deelgenoot van wat er allemaal komt kijken bij de
ontwikkling van apparatuur waarmee in het ‘veld’ snel een monitoringsonderzoek gedaan
kan worden. Voorbeelden die de revue passeerden waren; bestrijdingsmiddelen in
bloemen, samenstelling mest, watergehalte van kipfilet, al of niet versneden alcohol.
Uitgangspunt is steeds “alles wat afwijkt van de norm” word gedetecteerd.
Last but not least werden we onderworpen aan een onderzoekje, waarbij we getest
werden of we uit drie drankjes de afwijkende konden onderscheiden. De testapperatuur
toonde aan dat ongeveer 40% van ons gezelschap het afwijkende monster er uit
haalden, hier bleek nl een groot deel methylalcohol in te zitten i.p.v. 38% alcohol.
Yannick heeft hierna ons nog kort rondgeleid door het Rikilt lab, waar hij vol trots de
massaspectrometer liet zien. Dit apparaat levert een groot aandeel in de te verzamelen
data die nodig is bij de ontwikkeling bij deze nieuwe technieken.
De middag werd afgesloten door Prof. Vincenzo Fogliano Chair Food Quality & Design
group Wageningen University met een boeiende lezing over Food Design.

In het Engels, waarbij zijn Italiaanse roots niet verborgen bleven, voerde Vincenzo ons
mee met de evolutie die begon bij de ontdekking van het vuur tot aan de actuele
kookkunst. Ook de verregaande processing wat veel van het hedendaags
geconsumeerde voedsel ondergaat kwam ter sprake en de gevolgen voor de
volksgezondheid die het (overmatig) consumeren daarvan ten gevolge heeft.
Veel voedsel wordt lekker gemaakt en krijgt zijn gewenste bruine knisperige bite door
gebruik te maken van de Maillard reactie (dus suiker). Deze techniek biedt kansen om
novelfoods zoals insecten of zeewier aantrekkelijk te maken voor consumptie ook als
oplossing voor het wereldvoedselprobleem.
Na deze leerzame middag was er even wat tijd voor wat ontspanning. Net neergestreken
op een Wagenings terras aan een binnenpleintje kwam de tweede spreker Yannick
Weesepoel op de fiets langs met het verzoek of het wat rustiger kon want hij woonde
immers aan dit binnenpleintje. Nadat we hem uitgenodigd hadden erbij te komen zitten
verdwenen zijn bezwaren als sneeuw voor de zon.

En dat is voor de rest van de avond zo gebleven want hij heeft ons vergezeld naar
herberg “Onder de Linden” waar ons nog een excursie door de cafebrouwerij annex
distilleerderij stond te wachten.

De dag werd waardig afgesloten met een oerhollandse stampotmaaltijd en een
slaapmutsje.

Dindag 10 april:
Na de broodnodige nachtrust en een heerllijk ontbijt vertrokken we naar ons NVWA
gebouw aan de Geertjesweg alwaar we opgewacht werden door de twee sprekers van
die morgen Marco Peeters en Sven Jaeger, beide inspecteur bij de NVWA.
Marco Peeters nam ons mee naar de wereld van verdovende middelen. Hij liet ons zien
welke middelen waar op de markt zijn en hoe je bij iemand die gebruikt heeft kan
herkennen wat die persoon gebruikt heeft. Niet onbelangrijk voor onze collega’s die in
de nacht horeca gelegenheeden controleren.
Na het tonen van een breed scala aan middelen en de gewenste en ongewenste
uitwerkingen daarvan was een ieder zwaar onder de indruk van hoe het gebruik van
deze middelen in ons maatschappelijk leven al als gewoon ervaren wordt en de gevaren
die dat met zich meebrengt.

Sven Jeager, (in het voordeel omdat hij de Duitse taal goed machtig is), vervolgde de
ochtend en nam ons mee met de Marsroute VeTo. Wat in de teams Horeca en Industriele
productie frerquent wordt toegepast. Sven maakte onze Duitse collega’s duidelijk dat
bedrijven die om aandacht vragen van de NVWA ook die aandacht krijgen. Dit deed hij
met behulp van duidelijke case’s en foto’s van situaties die we aantreffen bij bedrijven
die in aanmerking komen voor de VeTo aanpak of al mee’marcheren’ in de Marsroute.
Mede door het grote aantal vragen over dit onderwerp van onze Duitse collega’s viel het
op dat ze zeer geiinteresseerd waren in deze methode.
Na alweer een goed verzorgde lunch hebben we de auto gepakt en zijn we voor de
middaginvulling naar het museum De Hollandse Waterlinie te Renswoude onderdeel van
de Grebbelinie gereden. We hebben hierbij een toeristische route gevolgd waarbij
onderweg voldoende tijd was om het karakteristieke van de omgeving van dit
rivierenlandschap van de Gelderse vallei te bewonderen.
Mede door de deskundige begeleiding van de gids zijn onze Duitse gasten maar ook wij
veel te weten gekomen over dit oer Hollandse verdedigingswerk en hoe dit geëvalueerd
is door de eeuwen heen en gebleken is dat deze linie nooit die veiligheid gegeven heeft
die ervan verwacht werd.

Na dit educatief samenzijn vlug terug nar Wageningen voor een stadswandeling door
Wageningen met gids. Deze gids vertelde over de verre en meer nabije geschiedenis van
Wageningen. Hij deed dit in zijn beste ‘Steinkohlen Deutsch’ en sprak heel begrijpelijk
maar in deze setting misschien wel iets te veel over wat de Duitsers in WO-II allemaal
wel niet ‘zerstört haben’. Onze Duitse vrienden stelde ons gerust doordat ze aangaven
dat dit nu eenmaal bij de geschiedenis hoort.
Na deze inspannende rondleiding was het tijd om de inwendige mens te versterken.
Het weer werkte gelukkig zeer goed mee waardoor we in de gelegenheid waren om
buiten te BBQ ‘en.
Mede door onze grillmeister Eric Ellerkamp zijn we allen voorzien van een veilig stukje
gegrilld vlees.

Tussen de verschillende gangen door werd de wederzijdse Duits-Nederlandse kennis
getoetst tijdens een echte pub quiz. Met dank aan de NVWA-personeelsvereniging
(Lieneke) werd de Quiz van twee jaar geleden gebruikt waarbij veel Duitse weetjes
gezocht werden en titels en artiesten van Duitse en Nederlandse bands en zangers. Voor
sommige was de avond hierna nog te jong en die zochten nog een Wagenings horecaetablissement op.
Woensdag 11 april:
Alweer de laatste dag van de uitwisseling.
Na een ook weer verdiende nachtrust en dito ontbijt reisden we af naar Castenray in
Noord-Limburg, waar het bedrijf “Kipster” een compleet nieuw legkippenbedrijf concept
heeft gesticht.

Aangekomen bij Kipster werden we hartelijk ontvangen door de mede-eigenaar Ruud
Zanders.
Alvorens Ruud het ontstaan en het concept van Kipster aan ons uit ging leggen kregen
we van collega Guda Vaandrager een presentatie over hoe de NVWA de Fipronil affaire
ervaren heeft en wat er zoal bij kwam kijken. Doordat Guda stap voor stap op
chronologische wijze de opeenvolging van gebeurtenissen de revue liet passeren en
duidelijk weergaf hoe de NVWA op elke gebeurtenis reageerde kregen we een goed beeld
van wat er allemaal gedaan is door de NVWA. Wat eenieder verbaasde is dat nu duidelijk
werd waardoor de affaire zich als een olievlek verspreidde over Nederland maar ook
Duitsland, België en zelfs Polen en de overweldigende hoop werk die als gevolg van deze
affaire verzet moest worden door de verschillende afdelingen van de NVWA.
Na deze presentatie hadden onze Duitse collega’s een heel andere kijk op de gang van
zaken m.b.t hoe de Fipronil affaire verlopen is.
Na de koffie werden we door Ruud Zanders meegenomen in zijn beweegredenen en die
van zijn mede-eigenaren die aan de oprichting van Kipster ten grondslag hebben
gelegen. Ruud legde ons haarfijn uit dat ze met hun bedrijfsfilosofie de belangen van
agrarische sector en de milieubewegingen en de dierwelzijnsbewegingen en de
consument bij elkaar gebracht hebben, waarbij ook de wereldvoedselproblematiek is
meegenomen. De belangrijkste uitgangspunten voor Kipster zijn hierbij:
- Afstappen van de filosofie van de huidige Bio-industrie “meer product tegen
minder kosten”,
- Met oog voor ethiek en dierwelzijnsaspecten, creëren van ‘natuurlijke’ habitat
voor legkippen en afmesten van haantjes i.p.v. vergassen van ééndagskuikens,
- Met oog voor de actuele milieuaspecten,
- Landbouwgrond wereldwijd die geschikt is voor de productie van voedsel voor
humane consumptie niet misbruiken voor de inefficiënte productie van dierlijke
eiwitten maar gebruiken voor humane consumptie,
- Wereldwijd de consumptie van dierlijke en plantaardige eiwitten eerlijk verdelen
wat neerkomt op consumptie reductie van dierlijke eiwitten in het ‘Westerse
werelddeel’,
- Footprint (CO2) neutraal produceren.

Na de lunch was de tijd voor afscheid nemen weer aangebroken. Na elkaar beloofd te
hebben deze traditie in stand te houden en complimenten van eenieder voor de
organisatie, ging het overgrote deel van de deelnemers huiswaarts.
Terugkijkend op een geslaagde editie zien we weer uit naar wat onze Duitse collega’s
over 2 jaar voor ons in petto hebben.

Medeorganisator Riny Denissen, ook namens Lieneke Hoonhorst, Martin Boerma, Peter
Paul Donkers en Gonneke Dijs.
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