PERSBERICHT
Joint Food Port-Dryport Seminar op 24 mei 2011 in Brugge
Op dinsdag 24 mei organiseert de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen in
samenwerking met VOKA - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen een internationaal seminarie in
het kader van twee Interreg IVB North Sea Region projecten, Food Port en Dryport.
Dit seminarie focust op innovatieve logistieke ketens in de voeding- en retailsectoren en de
toegevoegde waarde van binnenhavens en distributiecentra in het hinterland voor de organisatie van
logistieke ketens. Tijdens dit seminarie worden bedrijven geïnformeerd over lopende activiteiten
binnen de projecten. Gastsprekers zijn, naast vertegenwoordigers van Dryport en Food Port , o.a.
2XL, de Vrije Universiteit Brussel, Yorkshire & Humber, Colruyt en de Schotse havens Forth Ports die
concrete cases presenteren. De POM West-Vlaanderen presenteert de eerste resultaten van een
piloot project waarbij drie West-Vlaamse groenteverwerkende bedrijven samenwerken en
diepvriescontainers bundelen in Zeebrugge om die met de trein richting Italië te vervoeren.
Food Port ‘Connecting Food Port Regions. Between and Beyond’ zet 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.
Dryport ‘A modal shift in practice’ wil de congestie op de weg verminderen door het opzetten van
‘dryports’. Dit zijn logistieke centra in het hinterland waar goederen worden opgeslagen,
geconsolideerd, bewerkt en overgeslagen in nauwe samenwerking met zeehavens. Het transport
ertussen geschiedt bij voorkeur met milieuvriendelijke transportmodi zoals binnenvaart of spoor.

Dinsdag 24 mei 2011 in het NH hotel, Bouveriestraat 2, 8000 Brugge.
Opening seminarie door Vlaams Minister van Mobiliteit Hilde Crevits om 09u00. Registratie
vanaf 08u30.
De voertaal van het seminarie is Engels. Meer info: www.food-port.eu/events
Contact:
Liesbet Pauwels, Food Port Project Manager, POM West Flanders
E liesbet.pauwels@west-vlaanderen.be,
T +32 (0)50 40 72 25
W www.food-port.eu
Dirk Harmsen, Dryport Project Manager, Region Västra Götaland
E info@dryport.org
T +46 705 144 977
W www.dryport.org
Barbara Geschier, Project Coördinator, VOKA Chamber of Commerce West-Flanders
E barbara.geschier@voka.be
T +32 (0)56 26 13 92
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