
De methode waarmee de inspectie van ons voedsel vandaag de dag plaatsvindt, 
stamt uit de vorige eeuw. Ons voedsel wordt slechts steekproefsgewijs gecontro-
leerd en het is geaccepteerd dat het productieproces de kwaliteit waarborgt. De 
exponentiële toename in rekenkracht van computers maakt het mogelijk om grote 
voedselstromen continu te inspecteren met bijvoorbeeld spectroscopische tech-
nieken. Bij Condi Food ontwikkelen wij fysische inspectiemethodes en brengen 
deze in de industrie in praktijk. We ontwikkelen continue optische niet-destructie-
ve inspectiesystemen (CONDI) voor voedsel, zodat destructieve tests op samples 
verleden tijd zullen zijn.

Condi Food
Continue optische niet-destructieve 
inspectie van voedsel
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 Voedselproductie 
in Nederland
Nederland produceert enorm veel 
voedsel op een heel klein oppervlak. 
We zijn op de Verenigde Staten na 
zelfs de grootste landbouwexporteur 
van de wereld [1,2]. Het is van groot 
belang dat het voedsel dat we eten 
veilig is zodat we niet bang hoeven 
te zijn om er ziek van te worden. Om 
deze veiligheid te garanderen wordt 
het productieproces gecontroleerd. 
Een voorbeeld van procescontrole: 
wanneer koekjes gebakken worden, 
moeten ze voor een bepaalde tijd 
en op een zekere temperatuur in de 
oven. In dit proces worden dus, in 
plaats van de koekjes zelf, de tempe-
ratuur en de tijd gecontroleerd. Om 
alsnog de koekjes zelf te controleren, 
zullen er samples genomen moeten 
worden. Deze techniek garandeert 
niet de kwaliteit en veiligheid van 
alle koekjes. Om alle koekjes te 
controleren, is het belangrijk dat de 
inspectietechniek niet destructief is. 
Visuele inspectie zou hier een oplos-
sing kunnen bieden. Maar omdat er 
zo veel voedsel geproduceerd wordt, 
is menselijke visuele inspectie niet 
betrouwbaar. Als er wel een pro-
bleem wordt gevonden, leidt het vaak 
tot vernietiging – en dus verspilling 
– van vele tonnen voedsel waar niets 
mis mee is. Naast veiligheid is ook 
het garanderen van de kwaliteit, bij-
voorbeeld de smaak, voor producent 
en klant belangrijk.

Hyperspectrale 
inspectiesystemen
Bij Condi Food ontwikkelen we 
niet-destructieve optische systemen 
om chemische analyses uit te voeren 
waarmee we de kwaliteit en veilig-
heid van voedsel kunnen garanderen. 
Hiervoor maken we vaak gebruik van 
een spectroscopische afbeeldings-
techniek, waarbij in elke ruimtelijke 
pixel die we van een product opne-
men ook gedetailleerde spectrale 
informatie wordt opgenomen. Dit 
wordt hyperspectraal afbeelden 
genoemd. In tegenstelling tot con-
ventionele kleurencamera’s, waar het 
volledige zichtbare spectrum in maar 
drie banden wordt opgesplitst, wordt 

in een hyperspectraalcamera bij-
voorbeeld het volledige zichtbare en 
het nabije-infraroodspectrum in een 
paar honderd verschillende banden 
opgedeeld. Deze spectrale informatie 
kan gebruikt worden om de chemi-
sche compositie van het opgemeten 
gebied te bepalen. Deze informatie 
kan met behulp van een voedselmo-
del vervolgens worden gebruikt om 
de kwaliteit en de veiligheid van het 
gescande voedsel te bepalen. Voed-
selmodellen zijn meestal gebaseerd 
op fysisch inzicht, maar ze kunnen 
ook tot stand komen met behulp van 
machine learning. Nadat we een voed-
selmodel hebben ontwikkeld, is het 
de uitdaging om dit in een industriële 
omgeving toe te passen. Dit gebeurt 
in samenwerking met onze klanten. 

Historie
Condi Food is begonnen als spin-off 
van het bedrijf cosine, die voorna-
melijk meetinstrumenten voor de 
ruimtevaart ontwikkelt. Het eerste 
onderwerp dat leidde tot de oprich-
ting van Condi Food was forensisch 
bloedonderzoek. Hiervoor werd een 
hyperspectrale camera ontwikkeld 
(zie kader Hyperspectraal afbeelden). 
Hiermee kunnen de afbraakproduc-
ten van bloed nauwkeurig bepaald 
worden om zo de mate van degra-
datie, oftewel de ‘versheid’ van het 
bloed, te bepalen. Later hebben we in 
samenwerking met Schmidt Zeevis 
dezelfde techniek toegepast op de 
kieuwen van vissen. Op deze manier 
kon de versheid van vis nauwkeurig 
worden bepaald. De camera’s die 
hiervoor zijn gebruikt, liggen nu 
tentoongesteld in Rijksmuseum 
Boerhaave in Leiden. Tijdens dit 
project is Condi Food een zelfstandig 
bedrijf geworden en in 2014 hebben 
we de Herman Wijffels Innovatieprijs 
gewonnen voor het visversheidspro-
ject. Voor onze volgende projecten 
hebben we soortgelijke technieken 
gebruikt om de smaak van tomaten te 
beoordelen en plasticverontreiniging 
in voedselstromen te detecteren. We 
hebben dus systemen ontwikkeld 
die zowel de kwaliteit als de veilig-
heid van voedsel kunnen garanderen. 
Beide systemen zijn intussen in de 

praktijk getest en door onze klanten 
goed bevonden.

De rijpheid en 
smaak van tomaten
Een van de toepassingen waarvoor 
wij de hyperspectrale detectietech-
niek hebben gebruikt, is de rijp-
heidsbepaling van tomaten. 
Tijdens het rijpingsproces verandert 
de kleur van een tomaat van groen 
naar rood, dit is te zien in figuur 1. 
De oorzaak van deze kleurverande-
ring is dat het rode pigment, de caro-
tenoïde lycopeen, wordt aangemaakt 
tijdens het rijpingsproces, terwijl het 
groene pigment, chlorofyl, afgebro-
ken wordt. Deze kleurverandering 
kan duidelijk worden gemeten met 
hyperspectrale methoden.
In figuur 2 zijn de spectra van rij-
pende tomaten te zien. De spectra 
van de onrijpe tomaten zijn hier in 
groen weergegeven. Hier zijn twee 
soorten absorptiebanden te zien. In 
de golflengtegebieden, rond 400 nm 
en rond 670 nm. Licht van deze 
golflengtes zien wij respectievelijk als 
blauw en rood licht. Beide absorp-
tiebanden komen door elektronische 
overgangen in een moleculaire ring-
structuur die aanwezig is in chlorofyl 
(de blauwe golflengteband wordt 
ook wel de Soretband genoemd en 
de rode band de Q-band). Doordat 
het rode en het blauwe licht geab-
sorbeerd worden, blijft dus alleen 
het groene licht over. Bij de rijpere 
tomaten, in de figuur aangegeven in 
het rood, is het typische chlorofy-
labsorptiespectrum verdwenen en in 
plaats daarvan is een brede absorptie 
te zien van blauw (400 nm) tot ver 
in het groen (550 nm). Zo’n soort 
spectrum is typisch voor carotenoï-
den, het wordt veroorzaakt door de 
elektronische overgangen van een 
lange reeks van afwisselende dubbele 
en enkele koolstofbindingen. Door 
naar de intensiteit van deze absorp-
ties te kijken, kan de verhouding van 
chlorofyl en lycopeen in de rijpende 
tomaat nauwkeurig worden bepaald 
en hiermee ook het stadium van het 
rijpingsproces. 
Met spectrale metingen kunnen dus 
veel subtielere kleurverschillen ge-
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detecteerd worden dan met een con-
ventionele kleurencamera, laat staan 
met het blote oog. Deze methode kan 
bijvoorbeeld gebruikt worden om 
het optimale plukmoment van een 
tomaat te bepalen.
Een soortgelijke analyse als die voor 
de rijpheidsbepaling kan gebruikt 
worden om te kijken naar bestand-
delen die de smaak van de tomaten 
bepalen. We hebben namelijk de 
chemische samenstelling van een 
groot aantal tomaten optisch bepaald 
en we hebben deze tomaten laten 
beoordelen door een smaakpanel. Op 
deze manier ontwikkelen we voedsel-
modellen. 
Bij Condi Food ontwikkelen we niet 
alleen de inspectiemethodes, maar 
implementeren we deze ook daad-
werkelijk in productielocaties. Dit 
brengt een aantal technische uitda-
gingen met zich mee. 

Toepassen in een 
industriële omgeving
Nadat het voedselmodel is ontwik-
keld in het lab, installeren wij het 
systeem op locatie. Hoge vochtig-
heid en schoonmaak met hogedruk-
reinigers vragen bijvoorbeeld om 
een hoge beschermingsgraad voor 
de hardware (zoals de internatio-
nale aanduiding voor de mate van 
beveiliging IP69K). Bovendien is de 
snelheid waarmee de voedselstromen 
langskomen vaak erg hoog. Zo moe-
ten er bij het tomatenproject 200.000 
tomaten per uur worden beoordeeld. 
De hyperspectrale camera’s die 
wij gebruiken kunnen snel genoeg 
opnames maken om de snel langs 
bewegende producten op te meten; 
vijfhonderd frames per seconde. 
Maar deze data moeten ook nog 
worden verwerkt tot een beoordeling. 
Een hyperspectrale camera produ-
ceert ongeveer honderd keer zo veel 
data als een conventionele kleurenca-
mera (ongeveer driehonderd kleuren 
versus drie). Onze software kan 
dankzij parallellisatie en moderne 
rekenkracht deze data realtime ver-
werken en het voedselmodel toepas-
sen, maar ook tegelijkertijd statistiek 
opbouwen en input van de gebruiker 
afhandelen. Zo kan het systeem in 

Figuur 1. In de foto zijn tomaten te zien in verschillende rijpheidstadia. De tomaten 
zijn genummerd van 1 tot en met 10, van onrijp tot en met rijp. De kleurverschillen 
tussen twee naburige tomaten zijn maar net zichtbaar met het blote oog.

Figuur 2. Spectra van groene tomaten tot en met rode tomaten zijn weergegeven. De 
spectra zijn ingekleurd van groen (onrijp) naar rood (rijp). De x-as is de golflengte in 
nanometer en de y-as is de gemeten intensiteit ten opzichte van een referentiemeting 
en dus weergegeven in arbitrary units (a.u.) In de opnames van de onrijpe tomaten 
(groen) is het spectrum van chlorofyl te zien met een absorptieband in het blauw rond 
400 nm, veroorzaakt door de Soretbanden, en een absorptieband in het rood rond 
670 nm, als gevolg van de Q-banden. De opnames van de rijpe tomaten laten een bre-
de absorptieband zien die loopt van ongeveer 400 nm tot ver in het groen, ongeveer 
550 nm. Dit is typisch voor carotenoïden, in dit geval lycopeen. 
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HYPERSPECTRAAL AFBEELDEN

Met hyperspectraal afbeelden wordt altijd een driedimensi-
onale datacube opgenomen met één spectrale en twee ruim-
telijke dimensies. Hyperspectraal afbeelden kan op verschil-
lende manieren. Onze eerste hyperspectrale camera werkte 
met een liquid crystal tunable filter (een instelbaar Lyotfilter). 
Daarmee wordt een reeks afbeeldingen met verschillende 
golflengtebanden van het object opgenomen. In figuur 3 zijn 
de opnames met gekleurde vlakken schematisch weerge-
geven. Deze losse afbeeldingen bevatten alle ruimtelijke 
informatie, maar niet alle spectrale informatie. Hier wordt dus 

spectraal gescand. Later zijn we overgestapt op een andere 
techniek waarbij ruimtelijk gescand wordt. De camera die hier 
gebruikt wordt is een line scanner met een dispersief element, 
zoals bijvoorbeeld een tralie of een prisma. Dit element zorgt 
ervoor dat elke opname alle spectrale informatie bevat, maar 
nog niet alle ruimtelijke informatie. Deze techniek, schema-
tisch weergegeven in figuur 4, is gemakkelijker toe te passen 
op lopende banden in fabrieken dan de spectrale scantech-
niek in figuur 3 waarbij het voorwerp stil moet staan tijdens 
de opname.

Figuur 3. Datacube opgenomen door middel van spectraal 
scannen. De horizontale vlakken zijn afbeeldingen van het 
object opgenomen in verschillende smalle golflengtebanden. 

Figuur 4. Datacube opgenomen door middel van ruimtelijk 
scannen. De verticale vlakken stellen opnames voor met het 
volledige spectrale bereik.

33 ms van opname tot besluit over het 
object komen.

Condi Food
Nadat de technische uitdagingen van 
het toepassen van het voedselmodel 
in een industriële omgeving zijn 
overwonnen, kan Condi Food het 
meetsysteem opleveren aan de klant. 
Dit stelt de klant in staat de veiligheid 
en kwaliteit van al het geproduceerde 
voedsel te beoordelen. Als gevolg zijn 
destructieve tests op samples en con-
trole via het productieproces verleden 

tijd. Condi Food werkt met fysische 
inzichten aan de voedselinspectie 
van de toekomst. En die is continu, 
optisch en niet-destructief. 

Vincent Post is softwareontwikkelaar 
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