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Type bedrijf: innovatieondersteunende organisatie 
 
Wat zijn de kernactiviteiten van uw bedrijf in de algenwaardeketen (aankruisen welke 
gebieden van toepassing zijn): naar aanleiding van 2 projecten die Flanders’ FOOD heeft 
gecoördineerd, is er expertise opgebouwd in : 
 

Toelevering 
grondstoffen 

Productie Oogst 
Downstream 
processing 

Gebruik van 
algen(producten) 

   x x 
 

 
 

1. Bedrijfsprofiel 
 
Flanders’ FOOD v.z.w. heeft als MISSIE: 
“De competitiviteit van de ondernemingen van de Vlaamse voedingsindustrie 
versterken door het gericht stimuleren van INNOVATIE” Daarbij ligt het accent op 
wetenschappelijk en technologisch georiënteerde product- en procesinnovatie en 
aanverwante activiteiten. 
 
Flanders’ FOOD wil zijn missie bereiken op basis van volgende doelstellingen: 
-  Kennisontwikkeling bevorderen/stimuleren: het inventariseren, initiëren, opstarten 
coördineren en opvolgen van (industriële, toepassingsgerichte) onderzoeksprojecten, in 
samenwerking met binnen- en buitenlandse kenniscentra, dat gericht is op het opdoen 
van nieuwe kennis en vaardigheden met het oog op de ontwikkeling van nieuwe 
producten, processen of diensten of om bestaande producten, processen of diensten 
aanmerkelijk te verbeteren. 
- Kennisverspreiding: het zo ruim mogelijk en op een gelijke en niet discriminerende 
basis voor alle (Vlaamse en EU) doelgroepbedrijven toegankelijk maken en het publiek 
verspreiden van bestaande en/of nieuwe (wetenschappelijke/technologische) kennis, 



   

website: www.vlaamsalgenplatform.be 
 

waaronder de resultaten van de onderzoeksprojecten, via studiedagen, workshops, 
opleidingen en(academische)  publicaties 
 
 

2. Activiteiten rond algen 
 
De 2 projecten: 
OMEGA-EI : Aanrijking van eieren met omega-3 vetzuren met behulp van micro-algen.  
OMEGA-OIL : vergelijking van omega-3 rijke oliën op basis van nutritionele en 
(fysico)chemische eigenschappen 
Meer info op onze website : http://www.flandersfood.com/projecten 
 

3. Marktaanbod 
 
Kennis en expertise, netwerking  
 

4. Marktvraag 
 
Toepassingen in de voedingsindustrie, innovatieve ideeën om (collectieve) onderzoeken 
rond te organiseren.  
 

5. Contactgegevens 
 

Gelieve hier uw foto 
te plaatsen 

Naam Marie Demarcke 

Bedrijf Flanders’ FOOD 

Afdeling  

Adres 
 

Kunstlaan 43, 1040 Brussel 

Telefoonnummer +32 27 88 43 62 

GSM nummer +32 476 51 58 65 

Fax 02/ 788 43 68 

e-mail Marie.Demarcke@flandersfood.com 
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