
PLATFORM 
DUURZAAMHEID 
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Wie is Flanders’ FOOD 

MISSIE 

Flanders’ FOOD ondersteunt en faciliteert 

Competitieve, innovatieve en duurzame 

agro-foodindustrie 
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Flanders’ FOOD 3.0  

DUURZAAMHEID 

KERNTHEMA’S 



DUURZAAMHEID 
Flanders’ FOOD 3.0  

Een duurzame agrofoodindustrie heeft 

lange termijn visie  

om de wereldbevolking  

voldoende en kwaliteitsvol  

in voedsel te voorzien,  

met respect voor mens en milieu. 
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LOPENDE PROJECTEN 

 Start in 2012 

 NOWaste: vezels en actieve stoffen uit groentensnijresten 

 Start in 2014 

 Palm-O-Free: substitutie van palmolie 

 PRESERVALG: Micro-algen als bron van natuurlijke 

antioxidanten 
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KOMENDE PROJECTEN 

 Start in 2015? 

 ENTOMOFOOD: verwerking van insecten in 

levensmiddelen 

 BioFenEx: enzymatische extractie fenolen uit 

nevenstromen graan en fruit 

 INNODRY: nieuwe energie-efficiënte droogtechniek 

 LIQUIDSMOKE: rookcondensaten als veilig en duurzaam 

alternatief voor traditioneel roken van vleeswaren 

 RESKIA: residuarme kiemremming aardappelen 
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IN DE TOEKOMST? 

Doel: nieuwe producten, processen, business – een competitief 

en duurzaam Vlaanderen 

 

maar nood aan… 

 

 een duidelijke en breedgedragen visie voor de agro-food 

  

 een strategie om deze visie te realiseren 

 

 krachtenbundeling – ketenoverschrijdende actie 

 
 



burger – 
consument-

paradox 



Waarom verduurzamen geen evidentie is…. 

Burger-consument-paradox 

DE MENS ALS BURGER 

DE MENS ALS CONSUMENT 

         Bedrijven 
   Middenveld  

FEVIA - transformatieproject 
      Beleid/politiek 



Waarom verduurzamen geen evidentie is…. 

Burger-consument-paradox 

VERDUURZAMING = Alle initiatieven die 
veranderingen combineren in 
productie EN consumptie 



   Middenveld  

FEVIA - transformatieproject 

Gebundelde krachten… 

Platform duurzaamheid 

DE MENS ALS BURGER 

DE MENS ALS CONSUMENT 

         Bedrijven       Beleid/politiek 



Wat biedt dit platform u? 
Platform duurzaamheid 

 One-stop-shop  overzicht beleidsdoelstellingen, 

     projecten, stand-van-zaken (kennis + technologie) 

  

 Meedenken en -werken aan de agro-foodindustrie 

     van de toekomst 

 

 Onderzoek van morgen bepalen  nieuwe business, 

     producten en processen 

 

  Inspirerend netwerk  nieuwe samenwerkingen 



Themagroepen 
Platform Duurzaamheid 

Thema’s: 
 Alternatieve bronnen voor eiwitten + 

vetten 

 Valorisatie nevenstromen – 

kringloopeconomie 

 Reduceren van voedselverliezen in 

productie 

 … 



Haal eruit wat erin zit 
Platform Duurzaamheid 

Inspiratie:  

  State-of-the-art wetenschap/technologie + beleid 

  Lopende en afgelopen projecten 

Acties: 

  Nieuwe opportuniteiten 

  Partnermatching 

 

 

 



BEDANKT 


