
      

Het negende Vlaams Aquacultuur Symposium wil de meest recente 
en innovatieve aquacultuurprojecten in Vlaanderen in de kijker 
plaatsen.  

Het programma wil een overzicht bieden van de veelheid en 
diversiteit aan aquacultuurprojecten die op dit ogenblik lopende zijn, 
en een toekomst bieden voor de commerciële productie in 
Vlaanderen. 

De huidige gezondheidscrisis heeft ons genoodzaakt om dit 
symposium via een online Webinar te organiseren. We hebben 
gekozen voor een beperkt programma, waarin uiteenlopende types 
van aquacultuurprojecten aan bod komen. De ene nog in de 
ontwikkelingsfase en de andere al dichter bij toepassing in de 
praktijk. 

Dit jaar zijn we te gast op het online ‘Bongo’ platform van de UGent. 

We wensen u alvast een aangenaam Symposium toe!  

Uitnodiging 

Het Vlaams Aquacultuur platform organiseert 

Vlaams Aquacultuur symposium 2020: 

“Vlaamse aquacultuurprojecten in de kijker” 

Vrijdag 30 oktober 2020 

Gastheer: UGent 

                      

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Programma 
 
 13u45  Inloggen mogelijk via de opgestuurde link 
 
 14u00  Verwelkoming  
   Peter Bossier, Lab Aquacultuur & Artemia Reference Center, UGent 
    
  14u05  Mathieu Wille, UGent 

BlueMarine³.Com: zijn er mogelijkheden voor mariene (multispecies) broedhuisactiviteiten in Vlaanderen? 

  14u25  Ruben Props, UGent 

KYTOS – on-time microbial management for aquaculture 

  14u45  Annelies Declercq, UGent 

FLAVOREDUC: onderzoek naar de controle van off-flavour in viskweek 

  15u05   Geert Rombaut, INVE 

New Artemia innovation drives efficiency in shrimp and fish hatcheries 

  
 15u25   pauze 

 

  15u35   Bert Groenendaal, Sioen 

Wier & Wind: grootschalige kweek van zeewieren binnen het offshore windpark Norther 

  15u55  Annelies Declercq, UGent 

UNITED – De Belgische piloot : windenergie, aquacultuur en restauratie van platte oesters en  

zeewierkweek in België 

  16u15  Joachim Claeyé, Aqualota 

De commerciële pootvisproductie van Lota Lota in Vlaanderen  

  16u35  Thomas Abeel, Odisee 

   CheRAS: onderzoek naar de teelt van roodschaarkreeften in RAS 

  
 16u55  Slotwoord  

Patrick Sorgeloos, voorzitter Strategische Stuurgroep Aquacultuur Vlaanderen 

  

Praktische info 
 Locatie:   Online via de link ontvangen in uw bevestigingsmail na inschrijving  

 Inschrijving:  Inschrijven is gratis maar verplicht via deze link (beperkt tot 150 deelnemers) 

 

https://eventmanager.ugent.be/VAP

