
Huis van de Voeding nieuwe troef voor West-Vlaamse 
voedingscluster
In mei opende in de voormalige bottelarij van Rodenbach onder 
de naam' Miummm' een nieuw doe- en belevingscentrum over 
voeding. Dit Vlaams Huis van de Voeding nodigt de bezoekers 
(individuen, groepen en scholen) uit om op een interactieve 
manier meer te weten te komen over agrovoeding, voedingsver- 
wante thema's en innovaties in de sector.
De agrovoedingssector is een van de belangrijkste economische 
sectoren voor West-Vlaanderen. Een studie van Econopolis (2011) 
toont aan dat deze sector in de provincie de belangrijkste is qua 
omzet en tewerkstelling en nog steeds groeit. De agrovoeding 
is goed voor een omzet van 6 miljard euro en een toegevoegde 
waarde van 1 miljard euro op jaarbasis.
Roeselare, die zich profileert als het hart van Europa 's groen
tetuin, was dan ook de aangewezen locatie voor het herbergen 
van Miummm - Vlaams Huis van de Voeding. Dit bezoekers
centrum werd gerealiseerd door het project Thought 4 Food, 
met financiële steun van de Europese Unie, Vlaanderen en de 
provincie West-Vlaanderen.
In het Miummm leert de bezoeker op speelse en ludieke wijze 
alles over de relatie van voeding met gezondheid en beweging. 
Je maakt er kennis met nieuwe teelttechnieken en innovatieve 
productontwikkelingen en je krijgt er een beeld van de vele inte
ressante beroepen die de sector telt.
De vzw Vlaams Huis van de Voeding is einde 2011 opgericht door 
de stad Roeselare, POM West-Vlaanderen, de beroepsorganisatie

Fevia Vlaanderen, Hogeschool Katho vzw en de REO-veiling. De 
organisatie fungeert als een partnerschap van beleidsmatige regi
onale, provinciale en economische spelers uit het bedrijfsleven. Ze 
werkt aan de verdere uitbouw van het Agro-Voedingsplatform en 
neemt ook het voortouw in een aantal initiatieven en projecten, 
samen met het bedrijfsleven en de kennisinstellingen. Het gaat 
daarbij steeds om initiatieven die op een duurzame en innovatieve 
wijze bijdragen tot de versterking van het economisch potentieel 
van de sector én van de regio.
I  Info en contact: Spanjestraat 141, 8800 Roeselare, 

tel. 051 750 222, Liederik.Cordonni@miummm.be
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