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Van grond tot mond
Nieuwe houdbaarheidstechnologieën en ICT-
technieken voor productie- en logistieke processen 
ontwikkelen zich gestaag. Innovatieve grondstoffen 
maken niet ongemerkt hun intrede. Productiesyste-
men evolueren. Duurzaamheid, een onderwerp dat 
hoog op de Europese agenda staat, blijft de rode 
draad in het voedingsverhaal. Redenen genoeg om 
hier vanuit verschillende perspectieven bij stil te 
staan in deze editie.
We zien de opmars van houdbaarheidstechnologieën, 
zoals pulserende elektrische veld-, microgolf- en 
koud plasmatechnologie. Ze bieden zonder meer 
interessante meerwaarden. Technische ontwikkelin-
gen op het gebied van ICT en database zorgen op 
hun beurt voor slimme en effi ciënte productiesyste-
men en een oprukkende digitale bedrijfsvoering bin-
nen het bedrijf. Niks ontsnapt aan de digitalisering, 
ook de productketen: van grond tot mond. De  
Voedselfabriek van de toekomst krijgt stilaan vorm. 
Welkom digitale revolutie!
Insectenproducten zijn sinds een half jaar een nieu-
we categorie in het winkelschap. Ons land staat 
alvast een aantal consumeerbare insecten toe als 
nieuwe, alternatieve grondstof voor bijvoorbeeld 
tapenade en vleesvervangers. En dan zitten we ook 
nog met sluitende kringlopen. Een economische en 
ecologisch verantwoorde aquacultuursector is er 
door een duurzame en uitgekiende bedrijfsvoering. 
Door productie-integratie is het perfect mogelijk de 
kweek van baars met tomaat te verenigen. 
Om voor KMO-bedrijven de drempel voor duurzaam-
heidsverslaggeving te verlagen, verschijnen nu al de 
eerste sectorpaspoorten. Afnemers in groot- en 
kleindistributie, de foodservice en de voedings-
industrie zien duurzaamheid steeds meer als een 
voorwaarde voor levering. De toekomst gaat het 
helemaal maken!
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