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In Vlaanderen is Pack4Food van

start gegaan. Pack4Food is een

consortium van bedrijven, kennis-

centra en netwerkorganisaties dat

staat voor een multidisciplinaire aan-

pak bij innoveren via het verpakken

van levensmiddelen.

Pack4Food is opgericht in het kader van
het IWT-TD-project (zie kader) ‘innoveren
via de verpakking van levensmiddelen’,
dat officieel 1 oktober 2005 van start ging.
Doelstelling van het project is dienst-
verlening via het geven van advies en het
opstellen van onderzoeksprojecten in
antwoord op vragen van de deelnemende
bedrijven. Tweede doel van Pack4Food is
kennisverspreiding om de ontwikkeling
en/of het gebruik van nieuwe verpakkin-
gen in de voedingsmiddelenindustrie te
stimuleren.

Technologische adviseurs
Twee technologische adviseurs die ver-
bonden zijn aan de Universiteit Gent dra-
gen zorg voor de projectuitvoering. Deel-
nemers aan Pack4Food kunnen met tech-
nologische vragen bij deze adviseurs
terecht. Onderwerpen die bijvoorbeeld
aan bod komen:
– beschermende verpakking tegen licht-

oxidatie

– effect van verpakking op
stabiliteit

– effect van verpakking op met omega-3
verrijkte levensmiddelen

– effect van gemodificeerde atmosfeer
en verschillende gassamenstellingen

– zuurstofpermeatie
– microbiologische veiligheid 
– geschiktheid van biodegradeerbare

verpakkingsmaterialen voor houd-
baarheidsverlenging

– actieve en intelligente verpakkingen
– interpretatie van specificaties van

geleverde grondstoffen en materialen.

GTA’s
Naast korte technologische vragen zijn
kortlopende projecten in de vorm van
grondige technologische adviezen (GTA)
mogelijk. Specifieke problemen en inno-
vatieve ideeën kunnen meer in detail en
experimenteel worden onderzocht gedu-
rende maximaal tien werkdagen. De
kosten worden voor 80% (MKB) of 50%

(grote bedrijven) terugbetaald door het
IWT. De verkregen informatie is evenals
bij de korte technologische vragen ver-
trouwelijk en wordt dus niet voor een
ander dan het aanvragende bedrijf ge-
bruikt.
Verder onderzoek is mogelijk door IWT-
innovatieprojecten aan te vragen. Het
opstellen en indienen ervan kan met
ondersteuning van de technologische
adviseurs.

Technologiewacht
Voor de bedrijven wordt verder een tech-
nologiewacht opgericht. Deze wacht ver-
taalt technologische informatie uit de
wetenschappelijke en technische litera-
tuur naar meer toegankelijke teksten en
verspreidt deze naar de deelnemende
bedrijven. Nieuwe ontwikkelingen bin-
nen het verpakkingsgebied worden zo op
regelmatige basis aan de leden meege-
deeld. Afhankelijk van de vraag van de
bedrijven worden tevens werkgroepen en
symposia georganiseerd rond bepaalde
thema’s. Ook niet-aangesloten bedrijven
kunnen zich hiervoor inschrijven. Niet-
leden kunnen verder bij de technologi-
sche adviseurs terecht voor bijvoorbeeld
doorverwijzing naar geschikte partners. 

Informatie
Technologisch adviseurs
– dr. ir. Peter Ragaert, 0032-92646085,

peter.ragaert@ugent.be
– ing. Guy Dohogne, 0032-92646085,

guy.dohogne@ugent.be
www.pack4food.ugent.be

Technologie
Verpakken

Frank Devlieghere en Bruno De Meulenaer
Prof. F. Devlieghere en prof. B. De Meulenaer, Universiteit

Gent, 0032-92646166, bruno.demeulenaer@ugent.be. 

Pack4Food is opgericht in het kader
van het IWT-TD-project. IWT is het
Instituut voor aanmoediging van in-
novatie door wetenschap en technolo-
gie in Vlaanderen. TD staat voor tech-
nologische dienstverlening.
Pack4Food werd op initiatief van de
RIS (regionale innovatie stimulering,
ir. Peter Goeman) Oost-Vlaanderen
aangevraagd met de Universiteit Gent
(Vakgroep Voedselveiligheid en Voed-
selkwaliteit). Daarnaast zijn betrok-
ken: Hogeschool Gent, KAHO Sint-Lie-
ven, Verpakkingscentrum (Diepen-

beek), Belgisch Verpakkingsinstituut
(Zellik), Vlaams Centrum voor Bewa-
ring van Tuinbouwproducten (Hever-
lee) en Flanders Food (Brussel).
Momenteel zijn 35 bedrijven bij
Pack4Food aangesloten. 
IWT draagt 80% van de kosten van
Pack4Food. De overige 20% wordt
gefinancierd door de deelnemende
bedrijven. De jaarlijkse bijdrage is
afhankelijk van de grootte (omzet)
van het bedrijf en varieert ongeveer
tussen ¤ 300 en ¤ 2.100. 

Structuur en financiering Pack4Food

Bedrijven kunnen met technolo-
gische vragen over allerhande
verpakte producten terecht bij
de adviseurs. 
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