
      

Het Vlaams Aquacultuur Platform (VAP) en Thomas More hebben 
het genoegen om u uit te nodigen voor de 11e editie van het Vlaams 
Aquacultuursymposium.  

Dit jaar staat dit in het teken van ‘Nieuwe eiwitten voor de 
aquacultuur’. Tijdens dit symposium verenigen overheidsinstanties, 
onderzoekscentra, visverwerkende bedrijven, viskwekers en 
consumenten zich met één gemeenschappelijk doel: het 
ontwikkelen van een duurzame aquacultuur in Vlaanderen.  

Het symposium is 'the place to be' om contacten te leggen binnen 
de sector, ideeën uit te wisselen en als sector een input te geven 
aan het lopende onderzoek. 

Dit jaar zijn we te gast in de gebouwen van Thomas More te Geel. 

We wensen u alvast een aangenaam symposium toe!  

Uitnodiging 

Het Vlaams Aquacultuur Platform organiseert 

Vlaams Aquacultuursymposium 2022: 

“Nieuwe eiwitten voor de aquacultuur” 

Donderdag 27 oktober 2022 

Gastheer: Thomas More – Campus Geel 

                      

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Programma 
 
 13u00  Ontvangst met koffie 
 
 13u30  Verwelkoming op Thomas More 
   Sofie Mols, Directeur Innovatie & Internationalisering, Thomas More 

 
 13u35  Introductie symposium 
   Karel Vanhulle, Departement Landbouw en Visserij 
    

  13u45  Keynote speaker 
   Jasper van Houcke (HZ University of Applied Sciences) 
   Industriële productie van microalgen voor de aquacultuur 
 

 14u10  Projecten uit Vlaanderen 
David Basset (EATiP)  
Regional collaboration within European aquaculture research and innovation 

Sabine Van Miert (Thomas More) 
MAESTRO Project: microalgen als alternatieve eiwitbron 
 
Evert Lataire (UGent) 
Hydrodynamische krachten op offshore aquacultuursystemen 
 

 15u00  Pauze en netwerking 
 
  15u30  Alternatieve eiwitbronnen 

Willy Verstraete (UGent) 
Microbieel eiwit: van oud naar nieuw 

Luc Roef (Proviron) 
Productie van hoogwaardige microalgen voor de aquacultuur 

Eric Schmitt (Protix) 
The use of black soldier fly in aquaculture 
 
Reindert Devlamynck (INAGRO) 
Kweek van eendenkroos als alternatieve eiwitten 
 

 16u30  Slotwoord  

Patrick Sorgeloos, voorzitter Strategische Stuurgroep Aquacultuur Vlaanderen 
 

 16u40   Bezoek aan de algenkweekinstallaties 

 17u00   Receptie en netwerkmoment 

Praktische info 

 Locatie:    Thomas More Campus Geel, Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel 

 Inschrijving:   Inschrijven is gratis maar verplicht via deze link  

 COVID-maatregelen:  Het symposium zal fysiek doorgaan, hou dus zeker rekening met de geldende  
     maatregelen op de dag van het event 
 

https://forms.office.com/r/4RBJ3Tw4Fg

