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Wetenschapspark
blauwe economie zet nieuwe stap 
POM West-Vlaanderen, Universiteit Gent en AG Haven Oostende (AGHO) kopen samen gronden over van 
Vlaanderen om GreenBridge als wetenschapspark blauwe energie verder uit te bouwen. Hiermee versterkt 
West-Vlaanderen haar belangrijke positie voor de ontwikkeling van een cruciale toekomstsector in Vlaanderen, 
de blauwe groei of Blue Growth.

Enkele jaren geleden tekende de POM 

West-Vlaanderen en partners actief in 

de blauwe economie, een actieplan 

uit. Een eerste stap was de lancering 

van de Fabriek voor de Toekomst Blue 

Energy, om samenwerking tussen de 

academische wereld en de bedrijfswereld 

te stimuleren. Als uitvalsbasis werd niet 

toevallig voor Oostende gekozen. De 

focus van Haven Oostende op on- 

offshore windenergie, sluit naadloos aan 

op de ambitie om een wetenschapspark 

rond blauwe energie uit te bouwen. 

UGent, internationaal erkend voor haar 

onderzoek in mariene en maritieme 

wetenschappen, is de logische 

universitaire trekker.

In een eerste fase zullen UGent, AGHO 

en de POM samen een operationele 

structuur oprichten om de gronden van 

het volledige wetenschapspark over te 

nemen. Het wetenschapspark en de 

sterke uitbouw van de onderzoekspijler 

ter plekke door UGent zijn troeven voor 

ondernemingen om vanuit het hart van 

de blauwe economie nieuwe producten 

en diensten te ontwikkelen. Ook de 

Vlaamse speerpuntcluster (De Blauwe 

Cluster) krijgt zijn stek in het wetenschaps-

park. De aanwezigheid van de Vlaamse 

overheid met onder meer een golfbak 

en sleeptank in het Waterbouwkundig 

Laboratorium, vervolledigt het plaatje.

www.pomwvl.be
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Packcontact: Waar verpakkings- 
en voedingsindustrie 
elkaar ontmoeten
25 april 2019, 
Huis van de Voeding Roeselare

Bent u als ondernemer actief in één of meerdere onderdelen van de verpakkingsketen? Biedt u 
duurzame verpakkingsoplossingen aan voor de voedingssector? Volgt u alle trends mee op de voet? 

Packcontact 2019, het netwerkevent voor verpakkingsspecialisten en voedingsbedrijven, biedt u 
de ultieme mogelijkheid om contacten te leggen. Via de beurs en de gerichte matchmaking legt u 
uw één-op-één gesprek met het voedingsbedrijf van uw keuze vast. Bekijk de mogelijkheden voor 
standhouders via www.packcontact.be. 
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