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DUURZAAMHEID & MVO

Flanders’ Food lanceerde op 19 juni haar Platform Duur-
zaamheid, waar alle schakels uit de productieketen bij zijn 
betrokken. Valorisatie van nevenstromen, reductie van 
voedselverliezen en alternatieve voedselbronnen zijn de 
voornaamste thema’s binnen dit transformatieproject.

Voor een duurzaam landbouw- en 
voedingssysteem is het belangrijk dat alle 
schakels in de keten aan dezelfde kar trek-
ken. Daarom werd de keten op duurzaam-
heid beoordeeld. Het resultaat is een 
duidelijke strategie, gedragen door alle 
betrokken partners. Hieraan werd meteen 
een actieplan gekoppeld voor een duur-
zamer agro-foodsysteem, te vinden op 
www.fl andersfood.com. In de acht 
hoofduitdagingen die in het kader van 
dit transformatieproject geformuleerd 
werden, komt innovatie meerdere malen 
naar voor als kritische succesfactor. 

Flanders’ Food in actie
Om zich te focussen op een meer duurzame 
agro-foodindustrie schoof Flanders’ Food 
op de kick-off  bijeenkomst op 19 juni drie 
prioritaire thema’s naar voren, met telkens 
een themagroep daaraan gelinkt: 

• Valorisatie van nevenstromen;
• Reductie van voedselverliezen;
• Alternatieve voedselbronnen.

Valorisatie van nevenstromen
Vragen binnen het thema valorisatie van 
nevenstromen zijn: welke nevenstromen 
zijn er? Welke componenten van waarde 
zitten daarin? Kunnen bedrijven deze 
extraheren en functionaliseren? Welke pro-
ducten zijn te maken met (componenten 
uit) de nevenstromen? Inzetten op pro-
cesinnovatie: verbeterde processen voor 
minder nevenstromen en/of nevenstromen 
met meer waarde?

In actie voor duurzaamheid

Op 25 november wordt in samenwerking 
met Symbiose een matchmaking event 
georganiseerd om vraag en aanbod in 
nevenstromen te linken. Indien er weten-
schappelijk-technologische barrières naar 
voren komen, worden deze in verdere 
workshops aan de kennisinstellingen 
voorgelegd. 

Reductie van voedselverliezen 
In samenspraak met de aanwezige bedrij-
ven op de kick-off  wil Flanders’ Food bin-
nen het thema reductie van voedselverlie-
zen inzetten op preventie en online monito-
ring met behulp van sensoren en op 
automatisering met minder manuele han-
delingen en gebruiksvriendelijkere toestel-
len. Voor bedrijven die zich willen verdie-
pen in dit thema en kennis willen opdoen 
omtrent de vele mogelijkheden, zijn er de 
Flanders’ Food Technology Days op 13 en 
14 november 2014.
Naast verliezen in de verschillende produc-
tie-eenheden wil de voedingsindustrie ook 
inzetten op meer communicatie en digitali-
satie doorheen de keten om vraag en aan-
bod beter op elkaar af te stemmen. Dit 
gebeurt in samenspraak met de sector-
federaties in de keten. 

Alternatieve voedselbronnen 
Alternatieve voedselbronnen is het meest 
exotische thema. Centrale vraag: wat eet de 
consument morgen? Insecten gefrituurd in 
mangopitolie, op een bedje van zeewier? 
Welke eiwitbronnen laten zich combineren? 
Welke textuur, smaak en nutritionele eigen-

schappen hebben de nieuwe producten? 
Zijn deze nieuwe voedselbronnen econo-
misch rendabel en voor welke productie-
schaal? Hoe deze nieuwe producten 
kweken, verwerken en vermarkten? 
Vragen die overigens niet nieuw zijn en 
waarnaar al veel onderzoek is verricht. 
Binnen dit thema is er vanuit de bedrijven 
vooral vraag naar overzichtelijke en volledi-
ge informatie, waarbij de verschillende pis-
tes met elkaar vergeleken worden. Een uit-
daging voor Flanders’ Food om deze info te 
bundelen in samenspraak met betrokken 
bedrijven in de themagroep Alternatieve 
Voedselbronnen. 

www.fl andersfood.com/platformen/
duurzaamheid
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Voor een duurzaam landbouw- en voedingssysteem 

is het belangrijk dat alle schakels in de keten aan 

dezelfde kar trekken. 
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