
Workshop: Van basisingrediënt tot viskorrel, van 
viskorrel voor vis, tot vis op je bord. 

Dinsdag 29 mei 2018, Lambers Seghers- Aqua-ERF Odisee- Empro Europe 
NV 

Basis-ingrediënt: 

EMPRO EUROPE NV verwerkt dierlijke bijproducten tot een duurzaam ingrediënt voor de 
aquafeed met hoog eiwitgehalte om zo een aanzienlijk deel van vismeel te vervangen, wat 
leidt tot economische en meer duurzame diëten voor de aquacultuur. Er wordt uitgelegd 
welke kippenresiduen er hergebruikt kunnen worden en hoe dit precies te werk gaat. 

Viskorrel:  

LAMBERS SEGHERS Aquacultuur is de primaire partner bij de productie van duurzaam 
visvoer voor de Omegabaars. Lambers Seghers Aquacultuur voorziet de gehele kwekerij 
(en alle toekomstige kwekerijen) van duurzaam kwalitatief voer op maat. 

Trials met vissen:  

AQUA-ERF is het onderzoekscentrum voor aquacultuur van ODISEE hogeschool. Eén van 
de speerpunten is de optimalisatie van aquafeeds. Enerzijds wordt er gezocht daarbij naar 
mogelijkheden om het aandeel vismeel te reduceren en zo het duurzaam karakter van de 
kweek te verhogen. Anderzijds wordt een verbetering van de groeiprestaties en een lagere 
productiekost beoogd.   

Op alle sites wordt de huidige aquafeedketen en testen op vissen besproken, maar ook 
toekomstige perspectieven omtrent duurzame aquacultuur worden bediscussieerd. 

Programma 

 

10.00 Ontvangst EMPRO EUROPE NV 

10.15-11.00 Dierlijk bijproduct als ingrediënt voor aquafeed (ontwikkeling, 

eigenschappen, toepassingen) 

11.15- 12.00 Rondleiding EMPRO 

12.00 – 12.30 Middagpauze 

13.00-14.30 Ontvangst en rondleiding te Lambers Seghers: van grondstof tot viskorrel  

15.00-16.30 Ontvangst en rondleiding te Aqua-ERF: voederproeven 

  



Praktisch 

Waar? 

*Empro Europe NV (Vosmeer 22, 9200 Dendermonde) 

*LS (Oeverstaat 7, 9200 Dendermonde, op 10m van EMPRO) 

*Aqua-ERF (Hof ten Goededreef 11a, 9240 Zele, op 30mvan LS) 

 

Wanneer? 
Dinsdag 29  mei (onder voorbehoud, afhankelijk van het aantal 

inschrijvingen) 

Inschrijven? Inschrijven kan via onderstaande emailadressen  

Meer info? 

wouter.meeus@odisee.be; ceder.alloo@empro-europe.com; 

info@lambers-seghers.be 

 

 

 

  

Gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het 
grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiele steun van het Europees Fonds 

voor Regionale Ontwikkeling. 
Meer info: www.grensregio.eu 

Uitschrijven op deze nieuwsbrief 

 


