
Rivierkreeften zijn bijzondere wezens en ze spelen wereldwijd 

een belangrijke rol op biologisch, ecologisch, economisch en 

cultureel vlak. Ondanks hun veelzijdigheid genieten deze die-

ren bij de meeste mensen weinig bekendheid. Nochtans valt 

er heel wat te vertellen over rivierkreeften in België. Wist je 

bijvoorbeeld dat onze enige inheemse rivierkreeft met uitster-

ven bedreigd is? En dat rivierkreeften uit de aquariumhobby 

soms voor behoorlijk wat milieuoverlast kunnen zorgen? 

Stond je er ooit bij stil dat de rivierkreeft op je bord door-

gaans een Amerikaanse soort is die in het verre China ge-

kweekt werd? Of dat niet iedereen ermee akkoord gaat dat 

kreeften nog steeds levend in de kookpot belanden? 

RIVIERKREEFTEN 
ecologie - aquaristiek - aquacultuur 

 

Inschrijving 

 

 

Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom op 

vrijdag 17 mei 2013, vanaf 13u op KAHO Sint-

Lieven Campus Waas. 
 

Deelname aan deze studienamiddag is volledig 

gratis. U kan zich tot en met 

10 mei 2013 inschrijven via e-mail: 

 

thomas.abeel@kahosl.be 
 

Of via het telefoonnummer: 

 

 +32 (0)496 48 59 03 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze studiedag wordt georganiseerd in kader van het PWO-

project “Technische en economische evaluatie van de productie 

van Europese rivierkreeften (Astacus astacus) in recirculatie-

systemen: diversificatiekansen voor landbouwers”, met de 

steun van Katholieke Hogeschool Sint-Lieven en Hogeschool 

Universiteit Brussel. 

studienamiddag 17 mei 2013 

RIVIERKREEFTEN 
ecologie - aquaristiek - aquacultuur 

KAHO Sint-Lieven organiseert op 17 

mei 2013 een studienamiddag waar-

bij al deze onderwerpen uitgebreid 

aan bod zullen komen Zeker een 

aanrader dus voor wie meer wil we-

ten over deze opmerkelijke dieren... 



13u00: openingswoord 
 

Lezingen 
 

13u05-14u00 

Rivierkreeften: Wat is er aan de hand?
de ecologische problematiek in Nederland en België 

door Bram Koese  

(European Invertebrate Survey, Nederland) 

 

14u05-15u00 

Rivierkreeften in de aquariumhobby 
door Xavier Vermeersch  

(entomoloog/astacoloog) 

 

15u00-15u20: pauze 
 
 

15u20-16u15 

Astacicultuur: 

commerciële teelt van rivierkreeft 
door Thomas Abeel  

(onderzoeker aquacultuur, KAHO) 
 

Debat 
 

16u20-17u00 

Welzijn bij schaaldieren 
Discussiemoment rond welzijn bij schaal- 

dieren in de commerciële productie en  

de consumptiesector. 
 

Receptie 

Programma 17 mei 2013 

Thomas Abeel 

KAHO Sint Lieven - Campus Waas 

Hospitaalstraat 23 

B-9100 SINT-NIKLAAS 

Tel.: +32 (0)496 48 59 03 

Mail: thomas.abeel@kahosl.be  

 

internet  

http://projects.kahosl.be/Aqua-ERF 

www.rivierkreeften.be 

 

 

Contact en info 

Routebeschrijving 

De campus  bevindt zich te 

voet op 10 minuten van de 

Grote Markt en op 15 minu-

ten van het station. Hij is  

van daaruit ook te bereiken 

met stadsbus nr. 2  en 4 . 

Met de wagen is  Sint-Niklaas vlot bereikbaar via 

de Expresweg (Antwerpen - kust) - de E  17 - 

Oude baan Gent –  Antwerpen (N49) - Gewest-

weg Breendonk - Temse - Sint-Niklaas  (N16). 
 

Neem E17, afrit St-Niklaas centrum (14-15). 

Op de Parklaan volg je de richting Zieken-

huizen’. Via de Moerlandstraat kom je in de 

Hospitaalstraat waar de campus  op je linkerzijde 

ligt. 


