Uitnodiging
Het Vlaams Aquacultuur platform organiseert

Vlaams Aquacultuur symposium 2021:
“Een blik op verduurzaming van aquacultuur”
Vrijdag 29 oktober 2021
Gastheer: De Blauwe Cluster & Vlaams Instituut voor de Zee

Het Vlaams Aquacultuur Symposium is aan zijn 10de editie toe en
wil dit samen met de sector vieren in een live bijeenkomst. Na een
jaar van virtuele contacten, is het symposium dé unieke
gelegenheid en ontmoetingsplaats om contacten te leggen met
sectorgenoten, ideeën uit te wisselen en kennis te maken met
lopende projecten.
Dit jaar gaan we dieper in op de uitdagingen rond verduurzaming,
een thema waar ook de aquacultuursector niet omheen kan.
Niet alleen Europa stuurt de industrie met de Green Deal richting
“vergroening”, maar ook de consument gaat milieubewuster
voeding aankopen. Bovendien heeft het gebruik van onder andere
water, energie en voedsel in aquacultuur een impact op het milieu.
Dit jaar zijn we te gast in de gebouwen van Bluebridge te Oostende.
We wensen u alvast een aangenaam Symposium toe!

Programma
13u30

Ontvangst met koffie

14u00

Verwelkoming op Bluebridge
Noémie Wouters, CEO Bluebridge NV @Ostend Science Park

14u10

Introductie symposium
Patrick Sorgeloos, voorzitter Strategische Stuurgroep Aquacultuur Vlaanderen

14u20

Keynote speaker
Professor Grant Stentiford, specialist aquatische voedselproductie, CEFAS (Centre
for Environment, Fisheries, and Aquaculture Science)
Sustainable aquaculture through the One Health lens

14u50

Projecten uit Vlaanderen
Nick Pannecoucque, Provinciaal Technisch Instituut (PTI) Kortrijk (ov)
Smart Aquaponic project, een intelligente management tool voor aquaponics
Lien Loosvelt, De Blauwe Cluster
Smart Wateruse: beheersen van waterrisico’s en slim omgaan met water

15u20

Pauze en netwerking

15u35

Vlaamse ondernemers en innovatie-opportuniteiten
Paola Giavedoni, Director of Innovation at EIT Food
Achieving impact through a sustainable aquaculture: a new programme at EIT Food
Roeland Wouters, INVE Aquacultuur
Duurzame ingrediënten en verpakkingen voor aquacultuurvoeders
Peter Goeman, Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO)
Het Vlaams beleidplan bio-economie en de oproep voor pilootprojecten

16u20

Slotwoord
Ann Overmeire, De Blauwe Cluster

16u30

Receptie en netwerkmoment

Praktische info
Locatie:
Inschrijving:

Bluebridge, Ostend Science Park, Wetenschapspark 1, 8400 Oostende
Inschrijven is gratis maar verplicht via deze link (beperkt tot 150 deelnemers)

