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AquaValue 

15.50 – 16.10 Introductie, resultaten, conclusies en aanbevelingen mbt AquaValue 
 
16.10 – 16.20 Piloot 1: Marien multi-species broedhuis (UGENT) 
 
16.20 – 16.30 Piloot 2: Ecosysteemgerichte kustverdediging en aquacultuur dmv  
  bio-bouwers (DEME) 
 
16.30 – 16.40 Piloot 3: Extractieve aquacultuur in de offshore windmolenparken 
  (UGENT) 
 
16.40 – 16.50 Piloot 4: Hoeden van geconditioneerde zeebaars in offshore  
  windmolenparken (ILVO) 
 
16.50 – 17.00 Vragen + overhandiging van roadmapdocument aan Agentschap 
  Ondernemen 



Wat/wie is AquaValue? 

Eind 2013 Projectoproep “Roadmaps voor economische uitdagingen” van 
  Agentschap Ondernemen 
 

2014  11 geëngageerde bedrijven en onderzoeksinstellingen dienen project-
  voorstel, getiteld AquaValue, in om een roadmap voor geïntegreerde 
  aquacultuur voor Vlaanderen op te stellen 
 

Okt 2014 – nu Project AquaValue wordt uitgewerkt 



 Visserij en aquacultuur in België/Vlaanderen zijn beperkt 
 

 Vis/schaal-/schelpdieren: 
 Belg consumeert ca. 25,4 kg seafood per capita per jaar  
 Transitie wild -> aquacultuur 
 Toenemende vraag naar mariene eiwitten 
 Nood aan verduurzaming, schaalvergroting, mechanisatie, etc. 
 

 EU’s Blue Growth strategie (support sustainable growth in the marine and maritime sectors) 
 

 Integratie met andere sectoren (bv. WMP, toerisme) 
 

 Expertise mbt visserij/aquacultuur in Vlaanderen 
 

Waarom AquaValue? 

Kortom, er zijn tal van technische en commerciële opportuniteiten. 
AquaValue wil deze opportuniteiten naar het oppervlak brengen. 

 



Hoofddoel 

Opstellen van een roadmap voor geïntegreerde aquacultuur (GAC) voor 
Vlaanderen 
 

Doelstellingen 

1. In kaart brengen van de state of the art mbt GAC 
 

2. Bepalen waardeketens en vermarktingspotentieel 
 

3. Identificeren en kwantificeren van het innovatiepotentieel 
 

4. Definiëren van 2-4 pilootprojecten die Vlaanderen op de wereldkaart  

        moeten gaan zetten als kennis- en productiecentrum voor duurzame,  

        geïntegreerde aquacultuur 

Doelstellingen AquaValue? 



SOTA mbt geïntegreerde aquacultuur 

Doel: in kaart brengen van globale situatie mbt geïntegreerde aquacultuur en 
SWOT-analyse* 
 

Werkwijze: desktop studie, interviews 
 

Uitkomst:  
 

o Lichte voorkeur voor land-gebaseerde GAC 
 

o Identificatie van interessante soorten (o.a. schelpdieren) en potentiele locaties 
 

o Integratie met kustbescherming/kunstmatige eilanden/etc. en WMP 
 

* Gebruik van Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM): dynamische tool om 

   geschiktheid verschillende combinaties te evalueren 

 



Doel: identificeren van waardeketens en vermarktingspotentieel, zichtbaar 
maken van synergiën en barrières 
 

Werkwijze: workshops, interviews, symposia, marktstudies 

 
 
 

 

Waardeketenanalyse & vermarktingspotentieel 



 Gemiddelde consumptie seafood in BE 
o Positieve perceptie gezondheidsvoordelen seafood 
o BE: 50% kabeljauw en zalm,  AC consumptie  EU vnl. zalm en mosselen 
o Productie AC EU: verdubbeling 2030, potentieel bioremediatie, nieuwe technieken, etc. 

 

 Zeewier potentieel sterk groeiende markt  
o (Additief in) (dier)voeding, personal care/cosmetica, biomaterialen, energie  
o Aanbod in supermarkt stijgende <->  Belg staat negatief t.o.v. zeewier eten (≠ NL) 
o Meer marktonderzoek en -wikkeling nodig 

 

 Ecologische footprint (CO2, water…; WWF): vlees >> vis >> mosselen > zeewier 
o Prijs nog altijd belangrijkst: prijs > kwaliteit > duurzaamheid 
o Oorsprong = belangrijk, maar wil de consument meerprijs betalen voor Belgisch product?  

 

 Mogelijke bottlenecks: 
o Wetgeving novel foods (verordening nr. 258/97/EG) 
o Gedegen marktonderzoek + kennis consument (nieuwe producten)  

 
 

Waardeketenanalyse & vermarktingspotentieel 



Identificatie van innovatiepotentieel 

Doel 

Selecteren van veelbelovende cases (piloten) op basis van technische en 
economische factoren en het identificeren van het innovatiepotentieel 

 

Werkwijze 

 Opmaken van een longlist (ca. 40 stuks)  

 Opstellen van selectiecriteria (26 criteria) 

 Selecteren en identificeren van cases (4 stuks) 

 Ruwe business cases voor 4 pilootprojecten 

 Identificeren benodigde innovaties  
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eCOAST Colruyt

primaire soort 1  Saccharina latissima (zeewier) 2 mossel

secundaire soort Blauwe mossel algen/zeekraal/lamsoor

locatie downstream van offshore windmolenparken kustzone/strand/het Zwin

kweeksysteem  2 seriële zones, mossellonglines upstream en Sioen doeken downstream palen/bouchots

synergie met huidige Marien Ruimtelijk Plan educatie/toerisme - kustbescherming

innovatie geautomatiseerde oogsttechniek voor longlines en doeken potentieel van kustbescherming tov golfbrekers e.a.

primaire soort 3b Wilde pelagische en demersale vissoorten met minimaal of geen voederen 1 zeebaars/zeebrasem /kabeljauw

secundaire soort Borstelwormen (7 EUR/kg) misschien wel op land outdoor kreeft/krab en/of macroalgen

locatie Belgische windmolenparken rond WMP

kweeksysteem Sea Ranching (zonder fysische barriere) kooi voor vis + schaaldieren, matten/koorden voor macroalgen

synergie windmolenparken als visserij-vrije zone wat de zone als biodiversiteitseiland toelaat  WMP + eventueel van soorten (bioremediatie met algen)

innovatie implementatie van trickle down economics of laissez-faire voor de visserij   viskooi, voedertechnieken, sensoren voor monitoring (wanneer is een soort “oogstbaar”)

primaire soort 1  steenbolk (kabeljauw), nadeel geen broedhuistechnieken.

secundaire soort  kreeft + eventueel andere vissoorten?

locatie  in en rond WMP

kweeksysteem  kooi voor schaaldieren

synergie  WMP

innovatie boot die in WMP mag varen voor vis te “sea ranchen”

primaire soort 3a scampi-achtige (tropische soorten in bassins indoor) gelijkaardig als Crevetech

secundaire soort eendenkroos en/of macroalgen

locatie nabij bedrijf met restwarmte en eventueel afvalwater/regenwater

kweeksysteem  vijvers/bassins

synergie  industrie, circulaire economie, afvalwaterzuivering

innovatie closing the loop voor een bedrijventerrein inzake afvalwater

primaire soort 3b platvis (tong/pladijs) (identiek als Zeeuwse tong) in bassins outdoor

secundaire soort zagers en algen

locatie nabij de kust, evt spuikom

kweeksysteem vijvers/bassins

synergie soortensynergie, educatie kweek 

innovatie rendabel maken door valoriseren van geïntegreerde kweek



Pilootprojecten 

Doel: uitwerken van 2-4 pilootprojecten voor GAC in Vlaanderen 
 

Werkwijze: samenbrengen van alle info uit WP1-WP3 
 

Uitkomst:  
 

Piloot 1: Marien multi-species broedhuis (UGENT) 
 

Piloot 2: Ecosysteemgerichte kustverdediging en aquacultuur dmv bio-bouwers 
     (DEME) 
 

Piloot 3: Extractieve aquacultuur in de offshore windmolenparken (UGENT) 
 

Piloot 4: Hoeden van geconditioneerde zeebaars in offshore windmolenparken  
     (ILVO) 

 



Spin-off 2: Commerciële kweek/vangst 
mosselen/mosselzaad in WMP 

Spin-off 1: Commerciële vangst geconditioneerde zeebaars in WMP 

Piloot 3: Extraoctieve 
aquacultuur in offshore 

WMP 

Piloot 4: Hoeden van 
geconditioneerde 

zeebaars in offshore 
WMP 

Huidig MRP Volgend MRP 

Belgica-mossel (sinds 2005) 

OFFSHORE 

UGent/SINTEF 
project 

MERMAID 

MARIBE 

2005 2014 2025 2030 2017 2020 

SeaCare Belga Queen Mossel 

Flanders’ Maritime 
Solutions 

Spin-off 3: Commerciële kweek andere soort(en) 
in BNZ 



NEARSHORE 

2005 

Spin-off 2: Internationale vermarkting van 2e concept  

SeaCare 

Spin-off 1: (Inter)nationale vermarkting van 1e 
integratieconcept 

Piloot 2: ecosysteem 
gerichte kustverdediging en 

aquacultuur mbv bio-
bouwers 

Belgica-mossel (sinds 2005) 

Belga Queen Mossel 

Start “EcoProtect”  (triple helix) 

Flanders’ Maritime 
Solutions Energie-atol (iLand) 

Vlaamse Baaien 

2014 2025 2020 2030 2017 

Geotextielen en monitoringsystemen voor kustverdediging 

Huidig MRP Volgend MRP 



ONSHORE 

2014 2025 2020 2030 

Omegabaars (sinds 2015) 

Eric’s Gamba’s (sinds 2015) 

Belgian Royal Caviar (sinds 1996) 

Spin-off 1: Geïntegreerde, commerciële kweek van pootgoed eerste schelpdier (zeeproduct 1) 

Europees competentiecentrum voor marien pootgoed 

Spin-off 2: Geïntegreerde commerciële kweek van pootgoed “zeeproduct 2” 

De Oesterput (sinds 1996) 

Spin-off 3: Geïntegreerde kweek van mariene vis op land 

Piloot 1: Marien multi-
species broedhuis 

2017 



Conclusies 

Schaalvergroting, mechanisatie en integratie van aquacultuur met andere sectoren 
kunnen voor Belgische ondernemingen en onderzoeksinstellingen in de toekomst 
grote opportuniteiten opleveren voor valorisatie binnen en buiten Vlaanderen  

 

Vlamingen zijn vertrouwd met buitenlandse aquacultuurproducten zoals mosselen, 
zalm en scampi, maar er is ruimte voor een hogere consumptie (meer kg/inwoner) en 
interesse voor andere producten en soorten en voor kwaliteitsproducten uit de eigen 
Noordzee, mits goede prijs en kwaliteit 

 

Integratie van aquacultuur met andere sectoren kan zowel op het land (bv in 
combinatie met toerisme en/of onderwijs), nearshore (bv in combinatie met 
kustverdediging) en offshore (bv in combinatie met energiewinning, -opslag, etc.) 
leiden tot duurzaamheid, kostenverlaging en efficientieverhoging  



Conclusies 

Op basis van marktanalyse, technische uitvoerbaarheid, innovatie- en business-
potentieel werden 4 pilootprojecten geïdentificeerd die een sterke push kunnen 
geven tot de ontwikkeling van een duurzame, geïntegreerde aquacultuursector 
in Vlaanderen: 

o Marien multi-species broedhuis 

o Ecosysteemgerichte kustverdediging en aquacultuur dmv  bio-bouwers 

o Extractieve aquacultuur in de offshore windmolenparken 

o Hoeden van geconditioneerde zeebaars in offshore windmolenparken 

 

Bedrijven, onderzoeksinstellingen en de overheid zijn bereid om ondersteuning 
te geven aan de ontwikkeling van commerciële maricultuur in Vlaanderen  

 

De tijd is rijp om Vlaanderen op de wereldkaart te gaan zetten als kennis- en 
productiecentrum voor duurzame, geïntegreerde aquacultuur 

 

 

 

 



Aanbevelingen 

 Uitvoering van de 4 voorgestelde pilootprojecten die op basis van marktanalyse, 
technische uitvoerbaarheid, innovatie- en business-potentieel werden geselecteerd 
 

 Markt-, product- en consumentenonderzoek om de consumptie van (nieuwe en/of 
eigen) aquacultuurproducten verder te stimuleren 
 

 Faciliteren van testlocaties om technische aspecten rond geïntegreerde 
aquacultuur te kunnen onderzoeken 
 

 Financiële ondersteuning van (toegepast) onderzoek en ondernemerschap binnen 
het domein geïntegreerde aquacultuur 
 

 Verruiming van de zone waar commerciële aquacultuur plaats mag vinden binnen 
het BNZ 

 

 



Het AquaValue-consortium dankt de Vlaamse overheid voor 
de financiële ondersteuning van het AquaValue-project. 

Dankwoord 


