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Opgestart in 2006 door Eric De Muylder 

27 jaar ervaring in aquacultuur 

Ervaring waterzuivering bij Artois 

23 jaar ervaring in formulatie en productie garnaalvoeders 

8 jaar ervaring met intensieve kweek garnalen en 

biovlokken 

 

 

 

 

Wat is CreveTec ? 



Activiteiten: 

Consulting voor shrimp feed formulation and production 

Consulting voor intensive shrimp farming 

Research shrimp nutrition, additives and ingredients  

Productie van shrimp hatchery feeds 

Productie van shrimp feed concentrates 

 

 

 

 

 

 

Wat doet CreveTec ? 



Project kweek gamba's 

Hoe kan dit project (of eender welke aquacultuur) slagen ? 

 

• Technologie 

• Kwalitatief of uniek product 

• Economische leefbaar 

 



Technologie 

Ervaring CreveTec: 

Onderzoek bij ILVO Oostende 

Consulting voor Happy Shrimp, 

Ecofarming Italië, samenwerking met 

AFT, opstart Qinhuang China, 

Langostinos Real, Mere shrimpfarm 

Letland  



Productie 

Productie in 3 fasen 

Gebruik bezinker en bioreactor voor beheer biovlokken  

 

 

 



Product 

Verse garnalen (op ijs of levend), nooit bevroren 

Grotere maten (20-35g) 

Alle garnalen worden afgezwommen  (leeg darmkanaal) 

                                                                 

                                                               Uitzonderlijke smaak 

»                                Stevige textuur 

 

 

 

 

 



constructie 

Terrein nivellering 

 

 

 

 

 



Bouw serre 



Huidige stand van zaken 

























Huidige situatie 

Verkoop startte begin september  

Klanten: 

- particulieren 

- restaurants 

- catering 

Verkoop ter plaatse op de boerderij 

 

Heel goede feedback van consumenten 

ivm kwalitiet van de gambas 

 

 

 

 

 

 



Huidige situatie – subsidies 

Subsidies aangevraagd in Juni 2014 

Update met exacte kosten (op basis van uitgaven) in Juni 2015 

Brief met goedkeuring FIVA op datum van 2 oktober 2015 

Facturen en betalingsbewijzen opgestuurd in oktober 2015 

Brief met goedkeuring EVF op datum van 23 november 2015 

Vandaag nog geen enkele betaling ontvangen, ten vroegste volgende week 

Enkel subsidies voor uitgaven die betaald zijn voor 31 december 2015   

 

Maw, je moet zelf alles 100 % kunnen voorfinancieren 

 

Gevolgen van deze situatie:  

- alle niet noodzakelijke investeringen zijn uitgesteld 

- een deel van de goedgekeurde investeringen zullen niet op tijd betaald 

worden, en subsidies gaan verloren 

 

 

 



Toekomst van Aquacultuur in Vlaanderen ? 

Op dit moment is er een duidelijk keuze van Vlaanderen voor investeringen 

in: 

- Visserij 

- Onderzoek in Aquacultuur 

- Infoloket 

 

Als er dan nog eventueel wat geld over is, dan zou dit eventueel naar 

Aquacultuur kunnen gaan.  

 

Wat is er gebeurd ? 

 

Er is blijkbaar een keuze voor visserij gemaakt en budget dat beschikbaar was 

voor aquacultuur overgeheveld naar visserij: Wanneer ? Wie beslist dit ? 

Waarom wordt deze beslissing niet gecomuniceerd ? 

Waarom is Vlaanderen zo laat om het nieuwe programma EFMZV te 

implementeren ? 

 

 

 

 

 



Danku 


