
 

 

 

 

Uitnodiging 

Het Vlaams Aquacultuur platform en AquaVlan organiseren 

Vlaams Aquacultuur  
symposium 2013 

Vrijdag 22 november 2013 

Gastheer: KAHO Sint-Lieven 

KAHO heeft de eer de gastheer te zijn van het Vlaams Aquacultuur 
symposium 2013, dit jaar samen georganiseerd door het Vlaams 
Aquacultuur platform en het AquaVlan-project.  
 
Het Vlaams Aquacultuur platform platform verenigt over-
heidsinstanties, onderzoekscentra, visverwerkende bedrijven, vis-
kwekers en consumenten met één gemeenschappelijk doel: het 
ontwikkelen van een duurzame aquacultuur in Vlaanderen. 
 
Het Interreg-project AquaVlan legt de fundamenten van een econo-
misch, sociaal en ecologisch duurzame aquacultuursector binnen de 
grensregio Vlaanderen en Nederland. Diverse partners werken sa-
men rond de kweek van vis, schelpdieren en zilte groenten. Hierbij 
is kennisoverdracht tussen kennisinstellingen, onderwijsinstellingen 
en bedrijfsleven een cruciaal aandachtspunt. 
 
Op dit symposium zal een overzicht gegeven worden van de bevin-
dingen in onderzoek, overheidsinitiatieven, ervaring in de sector, ... 
Het zal de place to be zijn om ook dit jaar weer 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 
 
 12u45 Ontvangst met koffie. 

 13u00 Officiële verwelkoming,  
  door Stef Aerts, opleidingshoofd en projectleider aquacultuur KAHO 

 13u15 Aquacultuur in Vlaanderen: verleden, heden en toekomst, 
  door de heer Stefan Teerlinck, projectleider aquacultuur Inagro 

 14u00 Iedere vis zijn uitdaging: kies bewust (ervaringen vanuit AquaVlan) 
  door Wouter Meeus (KAHO), mmv Stijn Van Hoestenberghe (KU Leuven) en Stefan Teerlinck (Inagro) 

 14u30 Ervaringen met Yellowtail Kingfish 
  door Kees Kloet, Silt BV, kweker 

 15u00 Korte pauze 

 15u15 Wat beweegt er op Vlaams niveau? 
  door Sasja De Bruyne, beleidsadviseur Departement Landbouw & Visserij 

 15u45 Kweekvis op de veiling 
  door Vlaamse Visveiling  

 16u15 Aquacultuuronderwijs: ervaringen en vooruitzichten 
  door Stef Aerts (KAHO) en Jouke Heringa (Hogeschool Zeeland) 

 16u40 Discussie & Afsluiting 
 17u00 Receptie 

 
 

Praktische info 

  
 Locatie:  KAHO Sint-Lieven 
   Hospitaalstraat 23 
  9100 Sint-Niklaas 
   Stef Aerts 
   T 03 776 4348 
   E stef.aerts@kahosl.be 
   www.hubkaho.be 
  
Inschrijving:   Inschrijven kan via stef.aerts@kahosl.be 
   vóór vrijdag 15 november 2012 

 

AquaVlan-partners en –sponsors 
I.s.m. www.aquacultuurvlaanderen.be   


