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WAT GAAT FLANDERS’ FOOD DOEN MET ONDERSTAANDE 

INPUT TIJDENS DE VERSCHILLENDE BRAINSTORMSESSIES? 

Op 19 juni 2014 werd het Platform Duurzaamheid gelanceerd. Een netwerkevent waar het thema 

duurzaamheid omlijnd werd en waar er na een aantal inspirerende presentaties, gebrainstormd werd 

rond de verdere invulling van de voorgestelde thema’s. Per thema werd een uitdaging geformuleerd, 

zijnde: 

1. Valorisatie van nevenstromen: Hoe kunnen we een hogere toegevoegde waarde creëren voor 

nevenstromen en biomassa nog beter valoriseren? 

2. Voedselverliezen: Hoe kunnen we voedselverliezen reduceren in productie-eenheden en 

doorheen de keten? 

3. Alternatieve voedselbronnen: Hoe kunnen we nieuwe, meer duurzame bronnen voor 

eiwitten/vetten integreren in onze voeding? 

Ideeën en antwoorden op deze vragen worden verder in dit verslag opgesomd. Met deze ideeën gaan 

we aan de slag in themagroepen. Dit zijn kleine groepen van bedrijven (en eventueel experten) waar 

we met deze concrete input samen ideeën uitwerken in projecten en cases. Zo wordt duurzaamheid 

steeds meer realiteit in onze voedingsketen. 

Voor een volledige visie op duurzaamheid werd op de kick-off de vraag gesteld welke bijkomende 

thema’s relevant zijn in het kader van dit platform. Bijkomende thema’s passend binnen de 

wetenschappelijk-technologische missie van Flanders’ FOOD werden opgenomen in dit verslag en 

zullen verder uitgewerkt worden na de start van de drie eerste themagroepen. 

VALORISATIE VAN NEVENSTROMEN 

De hamvraag in het kader van valorisatie van nevenstromen was: 

“Is het SYMBIOSE platform de juiste tool om tot matchmaking en concrete projecten te komen? Wat 

zijn volgens jullie de kritische succesfactoren om uit een platform zoals het SYMBIOSE platform de 

juiste data te halen (te komen tot concrete projecten & nieuwe business)?” 

Het aanvullen van de database waar het SYMBIOSE platform mee werkt (invullen van vraag en 

aanbod in het kader van nevenstromen) bleek voor de aanwezigen bij deze sessie de eerste stap.  

Kritische succesfactoren: 

 SYMBIOSE is een softwaretool die matchen kan maken op basis van de gegevens die ingegeven 

worden. Zowel de vraag- als aanbodszijde moeten dus goed op de hoogte zijn van de 

mogelijkheden. 

 Logistiek is vaak een bepalende factor om een match al dan niet succesvol te kunnen maken, en 

daarom ook belangrijk om mee te nemen als gegeven. Ook de continuïteit (beschikbaarheid) van 

de nevenstroom is bepalend voor de mogelijkheden voor valorisatie. 

 Sectoroverschrijdend denken en voor zo ver mogelijk de klassieke cascade voeding – 

veevoeding – biogas toepassen, rekening houdend dat valorisatie ook mogelijk is in totaal andere 

sectoren. 

 Samenwerking tussen organisaties en hun individuele initiatieven, en de bedrijven. 

 Moet laagdrempelig zijn voor KMO’s en ze moeten er actief bij betrokken worden.  
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Bijkomende opmerkingen:  

 Nu kiezen bedrijven op basis van economische gegevens en niet op basis van het meest duurzame 

systeem omdat een meetsysteem ontbreekt. LCA meetbaar maken, waardoor men met een 

objectief meetsysteem gericht kan kiezen voor de meest duurzame valorisatie 

 Het is belangrijk dat, afhankelijk van de valorisatiepiste van de nevenstroom, de kwaliteit kan 

geborgd worden. Traceability bleek hierin ook een heel belangrijk gegeven.  

 Bedrijven moeten willen samenwerken en voor een duurzame samenwerking gaan. We gaan voor 

commitment.  

 Er moet nagedacht worden over de terminologie en flexibiliteit van het begrip ‘nevenstroom’: er 

moet niet gedacht worden in termen van hoofd- en neven/afvalstromen, maar in ‘stromen’ die allen 

een afzetmarkt hebben (nevenstromen en hoofdstromen kunnen op termijn omkeren, waarbij 

bijproduct hoofdproduct wordt en omgekeerd) 

Acties voor de themagroep nevenstromen: 

1. Meer bekendheid aan het SYMBIOSE platform, inclusief sensibilisering om een grotere 

toegevoegde waarde te creëren voor de nevenstromen. Dit kan onder andere aan de hand van de 

organisatie van een eerste workshop met de geïnteresseerde bedrijven i.s.m. SYMBIOSE die 

specifiek gericht is op de nevenstromen van de voedingsindustrie en hun valorisatie.  

2. Matchen uitzoeken met database-input. Hiervoor kan een tweede workshop georganiseerd worden  

waar de kennisinstellingen bij betrokken zijn. Op deze manier kan bekeken worden indien er verder 

onderzoek of bepaalde studies noodzakelijk zijn. 

3. In een latere fase kunnen de consortia uitgewerkt worden in samenwerking met Flanders’ FOOD 

en de kennisinstellingen.  

VOEDSELVERLIES 

Volgende vragen werden gesteld om te peilen naar de opportuniteiten om voedselverliezen te reduceren 

in productie-eenheden en doorheen de keten:  

“Welke zijn de hotspots voor voedselverliezen bekeken over het volledige productieproces/de 

voedselketen?” 

 Slechte batches van grondstoffen 

 Op de productielijn bij wissels tussen batches, verpakkingen, parameterwijzigingen,… 

 Finaal product niet OK (beschadigde verpakking, onvoldoende kwaliteit,...) 

 Bij kwaliteitscontrole (vb. metaaldetectie) 

“Welke zijn de oorzaken van voedselverliezen?” 

 Menselijke fouten  

 Technische problemen  

 Kwaliteitsvariaties bij primaire grondstoffen  

“Welke zijn de cruciale tools voor het verkleinen van voedselverliezen?” 

 Menselijk: bewustwording/mentaliteitsswitch bij het personeel op alle niveaus en via training  

 Technologie: meer gebruiksvriendelijke en innovatieve apparatuur die toelaat om op verschillende 

stappen in het productieproces ‘online’ te meten 

 Vraag en aanbod in de voedselketen beter op elkaar afstemmen via tools/communicatie 
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 Op continue basis netwerken en brainstormen met alle relevante partijen om op de hoogte te blijven 

van de cruciale problemen 

 Uitwisseling van info ook met andere sectoren (cosmetica, farmacie,…) 

Acties voor de themagroep voedselverlies: 

1. Bedrijven met vergelijkbare hotspots verzamelen in een workshop waarin strategieën 

(technologische en/of organisatorische) uitgewerkt worden om de verliezen te reduceren op deze 

hotspots. Strategieën kunnen vervolgens in consortia verder uitgewerkt worden. 

2. Inventariseren welke partijen naar het grote publiek sensibiliseren rond dit thema. Kunnen acties 

van de voedingsindustrie ook via deze kanalen verspreid worden? 

3. Via welke kanalen kan de publieke kennis verbeterd worden over THT en TGT? 

 

ALTERNATIEVE VOEDSELBRONNEN 

Het thema ‘alternatieve voedselbronnen’ gaat de uitdaging aan om antwoord te bieden op de stijgende 

vraag naar voldoende en volwaardig voedsel. Een zoektocht naar nieuwe producten en processen met 

(voor ons) nieuwe bronnen van eiwitten en nutritioneel hoogwaardige vetten.  

“Wat is er nodig om meer alternatieve eiwitbronnen te integreren?” 

 Afhankelijk van de doel(groep) waarin deze alternatieve eiwitten toegepast zullen worden: Food 

versus feed, maar ook chemie; Alternatieve eiwitbronnen kunnen gebruikt worden voor allerlei 

toepassingen in verschillende sectoren. 

 Het aanbod aan alternatieven is uitgebreid. Niet alle bronnen zijn reeds commercieel beschikbaar. 

Voor sommigen is het potentieel nog niet gekend. Anderen zijn dan weer nog bij wet verboden.  

 Bij voorkeur wordt er gewerkt met een combinatie aan grondstoffen. Hamvraag: Welke? Hoe 

bepalen we dit? 

Nood aan een objectieve informatie en een afweging op volgende facetten: 

 Dierlijke (insecten) versus plantaardige eiwitten 

 Kweken versus oogsten 

 Voeder versus bodem 

 Kwaliteit (nutritioneel) en kwantiteit (beschikbaarheid):  

 Nutritionele waarde eiwit 

 De aanwezigheid van additionele nutriënten (gezondheid bevorderend) 

 Allergeniciteit 

 Verteerbaarheid 

 Markt en economie: 

 Mogelijke toepassingen: welke producten? Welk marktsegment? 

 Populariteit, consumentenperceptie, eetculturen en gewoontes 

 Kost versus winst; prijs van het substituut; niet arbeidsintensief/energie-intensief  

 Is wetgeving een barrière? (i.e. Novel Food wetgeving, gedogen beleid) 

 Duurzaamheid meten: LCA - Lokale productie mogelijk? 

Acties voor de themagroep alternatieve eiwitten: 
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1. Organisatie van een workshop met bedrijven en experten om een plan van aanpak uit te werken 

voor een haalbaarheidsstudie waarin er objectieve informatie wordt verzameld over bovenstaande 

facetten. 

BIJKOMENDE THEMA’S 

Na afloop van de drie sessies werd de vraag gesteld of er nog thema’s zijn binnen het aspect 

‘duurzaamheid’ die nog niet aan de orde zijn gekomen, en waar we ook een aantal acties kunnen aan 

koppelen. Bijkomende thema’s passend binnen de wetenschappelijk-technologische missie van 

Flanders’ FOOD en die verder uitgewerkt zullen worden na de start van de drie eerste themagroepen: 

 Transport in de agrovoedingsketen 

 Lokaal geproduceerde grondstoffen 

 Seizoensgebonden producten 


