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Vlaams Praktijkcentrum Aquacultuur geopend met symposium
Door Stefan Teerlinck (INAGRO vzw, Roeselare, Vlaanderen)

De onderzoeksinstelling Inagro vzw, die onderzoek en advies in land- en tuinbouw verschaft, opende op 2 december officieel haar Praktijkcentrum Aquacultuur. De officiële
opening werd voorafgegaan door een symposium. Een honderdtal geïnteresseerden uit
Vlaanderen en Nederland zakte af naar Roeselare.
Tijdens het symposium kwam een brede
waaier aan sprekers aan het woord. Wout
Abbink van IMARES stelde er de Nederlands-Vlaamse samenwerking voor in het
Aquavlan-project. Het mag duidelijk zijn
dat dit Interreg-project een goede samen-

werking tussen Nederland en Vlaanderen
bevordert en voor beide zijden mogelijkheden creëert.
De wet- en regelgeving in de aquacultuur,
een onderwerp dat wel eens als saai wordt

De directeur van Inagro was één van de sprekers.
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beschouwd, werd boeiend gebracht door
Saskia Pluym van de milieuvergunningdienst van de Provincie West-Vlaanderen.
De complexiteit en omvang van de Europese, federale en regionale regels schudde
menig investeerder wakker. Als praktijkcentrum is het je plicht naar de praktijk te
luisteren, dus werd de Belgische voederfirma Lambers-Seghers aan het woord
gelaten. Dit bedrijf werkt het idee uit om
een viskwekerij te laten samenwerken met
een tuinbouwbedrijf. Beiden profiteren van
elkaars reststromen. Conclusie van deze
ondernemer: ondernemers werken dikwijls
vanuit een buikgevoel. Dit drijft hen om te
investeren in innovatieve sectoren maar
ze moeten zich ook laten omringen door
kennisinstellingen. Hier is voor Inagro een
belangrijke rol weggelegd.
Geen zoetwateraquacultuur zonder de
grootste zoetwatervismijn aan het woord te
laten. Ben Visser, wethouder voor visserij in
Urk, kwam een woordje uitleg geven over
de snoekbaarsmarkt. Belangrijke boodschap is dat visserij en aquacultuur hand
in hand moeten gaan en dat snoekbaars
weldegelijk een economisch waardevolle
vis is. Last but not least kwam Colruyt aan
het woord. Deze winkelketen staat open
voor innovatie en deed ons zijn visie over
aquacultuur uit de doeken. Verhelderend,
kritisch en ontnuchterend: men kan in de
nabije toekomst niets leveren aan de retail
zonder certificering van GlobalGap of gelijkwaardige instanties.

recirculatiesystemen. Het onderzoeksprogramma wordt opgemaakt in samenwerking met snoekbaarskwekers, visvoerproducenten en iedereen die betrokken is bij
de snoekbaarsproductieketen, zowel in
binnen- als in buitenland.
Een tweede belangrijke taak van het Praktijkcentrum Aquacultuur is deze van infoloket.
Mensen met vragen omtrent aquacultuur
kunnen hier terecht. Het praktijkcentrum
wil een aanspreek- en een aanknooppunt
zijn voor potentiële investeerders met een
volledig netwerk van kennisinstellingen en
bedrijven die vandaag reeds actief zijn in de
aquacultuur, in Vlaanderen en daarbuiten.
Zo krijgt iedereen begeleiding op maat en
worden ze omringd met alle relevante kennisinstellingen die nodig zijn om hun investering een maximale slaagkans te geven.
Ten slotte werd alles doorgespoeld met
een goed glas bubbels en 17 kg verse
snoekbaarsfilet, eigen productie en bereid
op verschillende wijzen. Enkel lof over de
smaak en textuur van de snoekbaars, zo
werd de dag afgesloten met een positief
gevoel. Dit vraagt om een herhaling.
De foto’s bij dit artikel zijn gemaakt door
Tom Desnoeck.

Na het symposium werd het Praktijkcentrum Aquacultuur van Inagro vzw officieel
geopend. Eregasten kwamen aan het woord
en het praktijkcentrum werd voorgesteld.
Het praktijkcentrum
Dit praktijkcentrum focust zich vandaag
op het onderzoek naar de productie van
snoekbaars (Sander lucioperca) in gesloten
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Ook Stefan Teerlinck sprak op het symposium.

Een volle zaal luistert aandachtig naar de voordrachten.

Deputé Naeyaert van de provincie West-Vlaanderen fileert met veel plezier een snoekbaars.
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