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Natuurlijke functionele vezels 
Uit een recente buitenlandse studie van Beneo blijken vezels voor de consument 
intrinsiek gelinkt te zijn aan een gezonde spijsvertering. Bovendien hebben 
vezels a!omstig uit een natuurlijke bron, zoals de cichoreiwortel, de voorkeur: 
70% van de 7000 respondenten uit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje, 
Polen en Frankrijk gaf aan dat ‘natuurlijke producten beter zijn’. 65% van de  
Britse respondenten verkoos ‘alleen natuurlijke producten’. 
....................................................................................... www.beneo.com

Aantrekkelijkste werkgever
Alpro uit Wevelgem won de eerste Maintenance HR Award, als bekroning voor 
de aantrekkelijkste werkgever voor technisch talent. De uitreiking vond plaats 
tijdens de Maintenance 2015 vakbeurs in Antwerpen. De Maintenance HR 
Award is een initiatief van Bemas, Belgian Maintenance Association en VOKA, 
Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland in het kader van het Europese 
More4Core-project met "nanciële steun van het Interreg IVB-programma.
...................................................................................www.more4core.eu 

Fusie goedgekeurd
Douwe Egberts Master Blenders (DEMB) en Mondelez International ontvin-
gen goedkeuring van de Europese Commissie voor de fusie van de ko#eact- 
iviteiten van beide bedrijven. De Commissie was bezorgd over eventuele prijs-
stijgingen in de ko#esector. Om dit te voorkomen zal Mondelez zijn Carte 
Noir-activiteiten in Europa verkopen. De ko#eactiviteiten worden samen- 
gevoegd onder de naam ‘Jacobs Douwe Egberts’ (JDE). DEMB verkoopt de 
Europese activiteiten van ko#emerk Merrild. 
............................................................................www.douwe-egberts.be

Ketenroadmap Voedselverlies 
De Vlaamse regering en de ketenpartners Boerenbond, Fevia Vlaanderen, 
Comeos Vlaanderen, Unie Belgische Catering, Horeca Vlaanderen, Unizo, 
Buurtsuper.be en het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikers- 
organisaties (OIVO) ondertekenden op 3 april de Ketenroadmap Voedsel- 
verlies 2020. 
De consument verspilt gemiddeld tussen de 15 en de 23 kg voedsel per jaar. 
Voor een gemiddeld huishouden (2,4 personen) is dat 36 tot 55 kg voedsel per 
jaar. Als we de verspilling van alle huishoudens in Vlaanderen optellen, komen 
we op een totale verspilling van 94.000 tot 142.000 ton voedsel.
...............................................................................www.lv.vlaanderen.be

INN Award voor Insecta
Insecta, het productgamma op basis van insecten van Damhert Nutrition, won 
de eerste NNI Award 2015 voor het meest innovatieve product. 2014 zal  
volgens de jury van de INN Awards geboekstaafd blijven als het jaar waarin de 
retail producten op basis van insecten begon te verkopen.
...................................................................................... www.damhert.be 

Verbreed de blik
In de agrovoedingsketen groeit een collectief bewustzijn 
rond nieuwe maatschappelijke uitdagingen. Hoe verzoe-
nen we ons huidige voedselproductiesysteem met een 
stijgende wereldbevolking, een wijzigend klimaat, land-
bouwproducten die (ook) gebruikt worden voor energie-
voorziening en plastics? 
Het landbouw- en voedselonderzoek wil zijn verant- 
woordelijkheid opnemen om de maatschappij voor te 
bereiden op een duurzame toekomst. Interessante 
opportuniteiten worden gezocht in nieuwe voedings- 
bronnen, beloftevolle technologieën en alternatieve  
productievormen: insecten, hoogwaardige componenten 
uit neven- en reststromen, genetische modificatie,  
recuperatie van water, korte keten, stadslandbouw.
Maar, hoe introduceren we nieuwe producten en produc-
tiewijzen? Hoe verhoudt innovatie zich tot wetgeving met 
strenge eisen van voedselveiligheid? Volgens welke pro-
cedure zullen cisgene GGOs worden geëvalueerd? Hoe 
zal de nieuwe novel food-wetgeving aankijken tegen 
componenten afkomstig van insecten? Dienen alle in de 
wetgeving opgesomde parameters voor water van drink-
waterkwaliteit noodzakelijk te worden geanalyseerd? 
Dergelijke kosten wurgen misschien wel kleinschalige 
initiatieven in het kader van de korte keten-productie.  
Mijn hart bloedt als ik innovatieve pistes vertraagd of 
zelfs geblokkeerd zie door het strakke wetgevende 
kader. Een dergelijk kader maakt dat bedrijven te weinig 
rechtszekerheid krijgen om op innovatie in te zetten. 
Onze maatschappij lijkt verlamd om haar capaciteiten op 
wetenschappelijk, technologisch en maatschappelijk vlak 
optimaal en creatief in te zetten om de verduurzaming te 
omarmen en uitdagingen van de toekomst in de ogen te 
kijken. Daarom pleit ik om het huidige reglementerend 
kader vanuit een bredere blik te hertekenen. Het resul-
taat moet zijn: een reglementair kader dat de voedselvei-
ligheid voor de consument maximaal waarborgt in een  
context die ruimte schept voor de broodnodige innovatie.


