
 
 

WORKSHOP  4 mei 2012 
 09.00 – 12.40 uur 

 
“DE VLAAMSE LANGOUSTINEVISSERIJ : HEROPSTART 

VAN EEN LUCRATIEVE VISSERIJ !“ 
 
 

Alle geïnteresseerden welkom ! 

PROGRAMMA  
 
09.00 uur 
Registratie/koffie 
 
09.30 uur 
Opening/toelichting workshop  
Hans Polet (ILVO-DIER, senior onderzoeker) 
  
09.40 uur  
Bestandsopnames, quotabeheer en biologisch onderzoek betreffende de Vlaamse 
langoustinevisserij  
Els Torreele (ILVO-DIER, senior onderzoeker) 
 
09.55 uur  
Bestandsopnames met camera van langoustines : modaliteiten, beheer, doel en resultaten  
Ana Leocadio (CEFAS UK, Shellfish Team) 
 
10.15 uur 
Het verbeteren van de selectiviteit binnen de Deense langoustine visserij, ontwerp en 
implementatie van selectieve visserij in het Kattegat en Skaggerak (“Seltra trawl”) 
Niels Madsen, (DTU AQUA Denmark, senior research scientist) 
 
10.35 uur 
Presentatie van en uitleg over de resultaten van het LFD-project (“Less fuel and discards”), 
uitgevoerd in opdracht van de kenniskring “Noorse kreeft” 
Josien Steenbergen (IMARES NEDERLAND,visserijbioloog, project manager) 
 
Praktijktechnische toelichting betreffende de resultaten van het LFD-project 
Pieter Kramer (Reder Z 525) 
 
11.00 uur 
Koffie 
 
11.15 uur 
Recente innovaties binnen de Nederlandse langoustinevisserij (dipkoeltanks, aanvoer van 
levende kreeft, catch locator, onderzoek naar bewaarmiddelen, aanvullende technische 
toelichting bij het LFD-project) 
Roelof van Urk (VISSERIJCOOPERATIE URK NEDERLAND  designer-  project manager)  
 



11.35 uur  
Marktgericht vissen op langoustines via de Vlaamse Visveiling, toelichting bij de verdere 
inspanningen en doelstellingen ten voordele van deze visserij 
(Vlaamse Visveiling) 
 

11.45 uur 
Promotie en marketing, kansen en mogelijkheden voor de Vlaamse langoustine als culinair 
topproduct, mogelijkheden voor verdere ondersteuning 
Luk Huysmans (VLAM, product manager)  
 
11.55 uur 
Raakvlakken met de ontwikkelingsstrategie voor een duurzame ontwikkeling van het 
visserijgebied (As4-EVF)  
Bart Naeyaert (gedeputeerde, voorzitter Plaatselijke Groep Belgisch Zeevisserijgebied (EVF –AS4)   
 
12.05 uur  
Vragenronde  
Greet Riebbels (ILVO-DIER, communicatiemanager) 
 
12.30 uur  
Afsluiting/conclusies bij deze workshop  
 
12.40 uur 
Receptie met langoustinebereidingen door een topchef ! 
 
12.45 uur 
Persmoment 
PLAATS 

Auditorium IOC Project Office for IODE 
Wandelaarkaai 7 
8400 Oostende 
Klik hier voor de wegbeschrijving en plan 

CONTACT 

Dirk Verhaeghe 
Inschrijvingen 
Technisch Visserijonderzoek  

Hans Polet  
Coördinator  
Technisch Visserijonderzoek 

 

dirk.verhaeghe@ilvo.vlaanderen.be 
Tel : +32 (0)59 56 98 81    

hans.polet@ilvo.vlaanderen.be 
Tel : +32 (0)59 56 98 37 

 

   

 

 

Workshop georganiseerd in het kader van de heropstart van de Vlaamse 
langoustinevisserij in samenwerking met het ILVO, de Vlaamse Visveiling, de Vlaamse 
overheid en de EU. 

 

 

 

Met dank aan het VLIZ voor organisatorische bijstand ! 

http://www.vliz.be/NL/Over_het_VLIZ/VLIZ_Bereikbaarheid
mailto:dirk.verhaeghe@ilvo.vlaanderen.be
mailto:hans.polet@ilvo.vlaanderen.be
http://www.shipdata.nl/index.php?mode=shippicture&FotoID=34221&SchipID=880


 


