
      

Het achtste Vlaams Aquacultuur Symposium wil enthousiaste 
kwekers en ondernemers op weg helpen om in Vlaanderen met 
aquacultuur te starten.  

Het programma belicht de wettelijke vereisten en de noodzakelijke 
elementen om uw investeringsplan met de voeten op de grond te 
houden en aantrekkelijk te maken voor externe financiering.  

Aanvullend brengen een paar gevestigde waarden uit de sector hun 
verhaal, en vernemen we de mogelijkheden voor cofinanciering van 
onderzoeks- en investeringsprojecten. 

Zoals steeds is het symposium ook de ontmoetingsplaats om 
contacten te leggen met sectorgenoten, ideeën uit te wisselen en 
input te geven aan lopende projecten en onderzoeksactiviteiten. 

Dit jaar zijn we te gast bij Agropolis te Kinrooi.  

Uitnodiging 

Het Vlaams Aquacultuur platform organiseert 

Vlaams Aquacultuur symposium 2019: 

 “Aquacultuur opstarten in Vlaanderen” 

Vrijdag 6 December 2019 

Gastheer: KU Leuven 

                      

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
Programma 
 
 13u00  Ontvangst met koffie 
 
 13u30  Verwelkoming  
   Wouter Merckx, TRANSfarm – KU Leuven 
   Hilde Crevits, Vlaams minister van economie, innovatie, werk, sociale economie en landbouw  
   (videoboodschap)  
 

         13u35   Aquacultuur in Vlaanderen, hoe eraan te beginnen 
 
HaLaVla: Geschikte locaties voor industriële synergie met aquacultuur in Vlaanderen  
Daniel Apolônio Silva de Oliveira, KU Leuven 

Het wetgevend kader voor aquacultuur in Vlaanderen  
Lies Bamelis, DLV 

Locatie en andere sleutelelementen voor een succesvolle aquacultuur investering  
Kristof Das, Agropolis & Roeland Engelen, LRM 

 14u25   pauze en netwerking 
 
 15u25   Vlaamse ondernemers in aquacultuur aan het woord  
 

Steurteelt en kaviaarproductie, de langste weg  
Willy Verdonck, Royal Belgian Caviar 

Productie van tropische garnalen in een volledig gesloten systeem  
Eric De Muylder, Crevetec 

IMTAC-VL  
Mark Stulens, SIBELCO 

   BlueBio 2020: ERA-Net Cofund projectoproep voor de Vlaamse aquacultuur  
Maarten Uyttebroek, Flanders’ Food 

 
   Derde oproep innovatieve onderzoeksprojecten aquacultuur EFMZV/FIVA 
   Karel Vanhulle, beleidsraadgever Departement Landbouw en Visserij, Vlaamse overheid 
 

 16u30  Slotwoord  
Patrick Sorgeloos, voorzitter Strategische Stuurgroep Aquacultuur Vlaanderen 

 16u40  Receptie en netwerkmoment 

Praktische info 

  Locatie:  Agropolis, Agropolis Park 101 (GPS: Vilgertenweg z/n), 3640 Kinrooi  

  

 Inschrijving:  Inschrijven is gratis maar verplicht via  
    https://lrd.kuleuven.be/forms/aquaculture-flanders-2019-networking-event/ 

   

https://www.agropolis-kinrooi.be/
https://lrd.kuleuven.be/forms/aquaculture-flanders-2019-networking-event/

