
 

Uitnodiging 

Het Vlaams Aquacultuur platform organiseert 

Vlaams Aquacultuur  
symposium 2012 

Vrijdag 14 december 2012 

Gastheer: Inagro vzw 

 

 

 

 

Inagro heeft de eer de eerste gastheer te zijn van het 
Vlaams Aquacultuur symposium georganiseerd door het 
Vlaams Aquacultuur platform. Dit platform verenigt over-
heidsinstanties, onderzoekscentra, visverwerkende 
bedrijven, viskwekers, consumenten met één gemeen-
schappelijk doel: het ontwikkelen van een duurzame 
aquacultuur in Vlaanderen. 
 
Dit eerste Vlaams Aquacultuur symposium wordt een 
jaarlijks terugkerend event. Op dit symposium zal een 
overzicht gegeven worden van de bevindingen in onderzoek, 
nieuwe wet- en regelgevingen, overheidsinitiatieven, 
ervaring in de sector, ... Ook zal het de place to be zijn om 
contacten te leggen binnen de sector, ideeën uit te wisselen 
en als sector een input te geven aan het lopende onderzoek. 
Zo kan het onderzoek zich nog meer ten dienste stellen van 
de opkomende aquacultuursector. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Programma 

 

 13u00 Aankomst met welkom drankje 

 13u30 Officiële verwelkoming, 

  door Mia Demeulemeester, afgevaardigd bestuurder Inagro vzw. 

 13u50 Visie van Vlaanderen op aquacultuur,  

  door de heer Frans Coussement, Kabinet minister-president Peeters  

  en Prof. P. Sorgeloos, voorzitter Strategische Stuurgroep Aquacultuur. 

 14u10 Omegabaars (Scortum barcoo) in Vlaanderen, een stand van zaken, 

  door Stijn Van Hoestenberghe, KU Leuven. 

 14u30 zoetwater kabeljauw (Lota lota) in Vlaanderen, stand van zaken, 

  door Jurgen Adriaen, Aqua-ERF, KAHO Sint-Lieven. 

 15u10 Korte pauze. 

 15u30 Hoe werkt de visveiling, wat kan ze betekenen voor de aquacultuur, 

  door Noël Devisch, voorzitter Vlaamse Visveiling. 

 16u00 Nieuwe wetgeving voor rechtstreekse verkoop van vis aan detailhandel en eindconsument, 

  door Dr. Rettigner, FAVV. 

 16u30 Aquacultuur in Wallonië, visie, noden vanuit de sector, 

  door Christian Ducarme, viskweker en vertegenwoordiger Waalse aquacultuursector. 

 17u00 Snoekbaars (Sander lucioperca) in Vlaanderen, stand van zaken, 

  door Stefan Teerlinck, Inagro vzw. 

 17u30 Voorstelling van de werkgroepen binnen de Strategische Stuurgroep Aquacultuur,  

  door Sasja Debruyne, Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij. 

 18u00 Receptie met snoekbaarshapjes, rondleiding in het Praktijkcentrum Aquacultuur van Inagro. 

 

Praktische info 

 

 Locatie Inagro vzw 

  Ieperseweg 87 

  8800 Rumbeke-Beitem 

  Stefan Teerlinck 

  T 051 27 33 89 

  E stefan.teerlinck@inagro.be 

  _ 

  www.inagro.be 

 

Inschrijving Inschrijven kan via www.inagro.be/inschrijven 

Inschrijven vóór vrijdag 7 december 2012 

 

http://application.inagro.be/inschrijving_vis/inschrijving.asp

