PERSBERICHT
Europees Project Food Port officieel van start
Edinburgh 29-11-2010
Op maandag 29 november 2010 wordt het Europese project Food Port officieel gelanceerd in
Edinburgh. Dit transnationale project wil de logistieke stromen van voedingsproducten in het
Noordzeegebied optimaliseren en coördineren. Hiervoor werken 14 partners samen: regionale en
lokale overheden, havens en kennisinstellingen uit België, Verenigd Koninkrijk, Denemarken,
Noorwegen en Zweden.
Het project vormt een belangrijk onderdeel van het ruimere beleid van de Provincie West-Vlaanderen
ter ondersteuning van de logistieke sector via het Logistiek Platform West-Poort. Door middel van dit
hefboomproject wil West-Vlaanderen haar rol als draaischijf voor voedingsproducten versterken en
streven naar een verdere verankering van de voedingsindustrie.
Concreet zet het project in op het verhogen van de toegankelijkheid en het verbeteren van de
logistieke systemen van de verschillende voedingsclusters in de Noordzeeregio. Food Port wil de
voedingsindustrie versterken door praktische oplossingen te ontwikkelen die de efficiëntie en
duurzaamheid van de logistieke ketens ten goede komen.
Een van de belangrijkste doelstellingen is de realisatie van een verdere bundeling van
transportstromen, zoals verse producten, koel- en diepvriesproducten, door middel van de uitbouw
van duurzame transportcorridors. Op deze manier kan een modal shift van wegtransport naar het
duurzamere spoorvervoer, binnenvaart en kustvaart worden gerealiseerd.
Daarnaast stimuleert Food Port technologische innovatie in de logistieke ketens van de
voedingsindustrie: er zal ondermeer onderzoek gedaan worden naar de ontwikkeling van nieuwe
verpakkingsmethoden die de bewaartijd van verse producten, zoals vis en schaaldieren, verhogen.
De kosten van dit project, dat wordt geleid door de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM)
West-Vlaanderen, worden geraamd op 4,4 miljoen euro. Het Europees Fonds Voor Regionale
Ontwikkeling (EFRO) subsidieert hiervan de helft en de Provincie West-Vlaanderen engageert zich
voor een cofinanciering van 444.750 euro. Het project loopt van 1 september 2010 tot 31 augustus
2013.
Projectpartners zijn de POM West-Vlaanderen, de Haven van Zeebrugge, de Haven van Oostende,
VOKA - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen (West-Vlaamse partners); South East Scotland
Transport Partnership (SEStran), University of Hull (partners uit VK); University of Southern Denmark,
Haven van Esbjerg, Haven van Odense, Development Council of South Jutland (partners uit
Denemarken); Haven van Kristiansund en Nordmore (partner uit Noorwegen); Region Västra
Götaland, Chalmers University en de Haven van Göteborg (partners uit Zweden).

Het startevenement van Food Port vindt plaats op maandag 29 november 2010,
in the Royal Terrace Hotel, 18 Royal Terrace, Edinburgh EH7 5AQ, UK.
Er is een persmoment om 12.30 uur.
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Contact:
Liesbet Pauwels, Food Port Project Manager
liesbet.pauwels@west-vlaanderen.be,
T: +32 (0)50 40 72 25
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