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Conferentie en Jaarvergadering POM West-Vlaanderen in het teken van
‘West-Vlaanderen, innoverende topregio in agrovoedingslogistiek’
Op maandag 5 november 2012 vond in Roeselare de conferentie “West-Vlaanderen, innoverende
topregio in agrovoedingslogistiek” plaats, met aansluitend de Jaarvergadering van de POM WestVlaanderen.
Met de conferentie vestigde de POM West-Vlaanderen de aandacht op de troeven van de provincie als
logistieke draaischijf voor de agrovoedingssector en wil zij haar ambities kracht bijzetten. Zo wil WestVlaanderen tegen 2020 een Europese topcluster zijn op vlak van agrovoeding met logistiek als
onderscheidende hefboom. De conferentie vormde meteen ook het startschot voor een actieve
clusterwerking, waarin vele partijen (in de eerste plaats de bedrijven, maar ook de kennis- en
overheidsactoren) hun rol hebben.
West-Vlaanderen beschikt over alle elementen die nodig zijn om zich als innoverende topregio in
agrovoedingslogistiek te profileren. Zo is er de aanwezigheid van een sterke agrovoedingscluster. WestVlaanderen staat sterk in de kweek van vee en gevogelte maar ook de teelt van aardappelen en groenten
(in het bijzonder prei) gedijt er goed. De regio wordt dan ook terecht de groentetuin van West-Europa
genoemd. Naast teelt en productie is er bovendien een sterke verwerkende industrie en handel aanwezig.
Zo staan de West-Vlaamse producenten van diepvriesgroenten in voor ca. 25% van de West-Europese
productie en beheren zij ca. 40% van de ketens.
Anderzijds heeft West-Vlaanderen ook een aantal uitgesproken logistieke troeven om deze grote volumes
op efficiënte wijze te importeren en te exporteren. Zo beschikt de provincie over een uitstekende ligging,
een uitgebreid multimodaal infrastructuurnetwerk, uitstekend functionerende gateways (zee- en
luchthavens) en de aanwezigheid van logistieke knowhow en expertise.
Maar het is vooral de sterkte van de synergie tussen deze beide sectoren – de agrovoedingslogistiek –
waar West-Vlaanderen zich echt in onderscheidt. Dit was dan ook de centrale boodschap van de
conferentie op 5 november.
In het voormiddagprogramma werden de beleidsvisie en beleidsstrategie voorgesteld en kritisch belicht
door het bedrijfsleven en de academische wereld. Hierin kwam vooral het belang van samenwerking,
technologie, innovatie, hard werken, en ondernemerschap naar boven. “De voedingssector is in
vergelijking met andere sectoren een sector met toekomst” aldus Bernard Haspeslagh, Chief Operations
Officer van Ardo. De West-Vlaamse ambities werden door Hans Maertens zelfs naar boven bijgesteld:
“West-Vlaanderen hoeft niet bescheiden te zijn en mag gerust de ambitie hebben om tegen 2020 niet
enkel een Europese, maar ook een internationale topcluster te zijn op het vlak van agrovoedingslogistiek.
Gelet op de stijgende export- en importvolumes is deze ambitie gerechtvaardigd.” Dit werd bijgetreden
door Romain Cools, algemeen secretaris van de Belgische federaties voor de aardappelverwerking en de
diepvriesgroentesector. Daarnaast werd ook gepleit voor een sterkere branding van de unieke
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agrovoedingslogistieke cluster in West-Vlaanderen.
Het namiddagprogramma bracht een aantal inspirerende bedrijfscases die het innoverend karakter van
de West-Vlaamse agrovoedingslogistieke cluster illustreerden. Ook hier stonden het belang en de vele
voordelen van samenwerking centraal. Zo kunnen bedrijven door het bundelen van hun goederenstromen
de kansen voor multimodaal vervoer en de uitbouw van multimodale corridors substantieel verhogen. De
POM West-Vlaanderen neemt hierin een faciliterende rol op door complementaire bedrijven samen te
brengen en modusneutraal advies te geven. De uiteindelijke keuze van de vervoerswijze ligt bij de
bedrijven.
Naast transportbundeling kan samenwerking ook op vlak van warehousing (Partner
Logistics/Ysco/Pinguin), branding (Finest From Belgium) en laagdrempelige innovatie (LED Logistiek) tot
interessante voordelen leiden. Dé voorwaarde voor dergelijke innovatieve logistieke oplossingen – zo
bleek uit bij een rondvraag bij de deelnemers – blijft echter dat deze in de eerste plaats kosten-efficiënt
moeten blijven.
De dag werd afgesloten met de Jaarvergadering van de POM West-Vlaanderen die dit jaar ook in het teken
van agrovoedingslogistiek stond. Daar werd onder meer dieper in gegaan op de rol van de POM WestVlaanderen. “De POM West-Vlaanderen kan op de ingeslagen weg verdergaan en complementaire
goederenstromen tussen bedrijven bloot leggen en samenwerking stimuleren” aldus Hans Luts,
managing director van Pinguin. Dit werd bijgetreden door Dirk Decoster, algemeen directeur van Agristo,
die eraan toevoegde dat de POM West-Vlaanderen verdere bundeling van goederenstromen tussen
bedrijven kan stimuleren waarna de markt het overneemt eenmaal alles ‘op de rails’ staat. De
jaarvergadering werd afgesloten met een toespraak van Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en
Openbare Werken. Zij duidde op het belang van de West-Vlaamse agrovoedingscluster en de rol van
logistiek, waarbij een efficiënte logistieke dienstverlening een verdere hefboom kan zijn voor de sector.
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