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De	deelnemers:	

Geertrui	Vlaemynck	(ILVO)	

De	Heer	Fleury	(Seat	Tech	France	‐	eigenaar)	

Alex	Goudriaan	(Subsidieadviesbureau	Raad	en	Daad)	

Marc	Hurtel	(Sea	Tech	France	–	verkoop/techniek)	

Louis	Ouwerkerk	(Subsidieadviesbureau	Raad	en	Daad)	

Xavier	Vermeersch	(ILVO)	

Matthijs	Nieuwkoop	(Scienta	Nova)	

David	Vuylsteke	(ILVO)	

Ijsbrand	Velzeboer	(Scienta	Nova)	

Ab	Post	en	Cees	Van	Eekelen	(beide	GPM	Seafood)	:	niet	op	de	foto	

Dirk	Verhaeghe	(ILVO)	

	

Dit	project	maakt	deel	uit	van	het	Nederlandse	Operationeel	Programma	“Perspectief	voor	
een	duurzame	visserij”	dat	wordt	medegefinancierd	uit	het	EVF.	

	Europees	Visserijfonds:	Investering	in	duurzame	visserij	
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Programma :  

Donderdag 13 maart : 

Morgen : 

Ontvangst om 09.00 h bij Sea Tech France (Pleurtuit)- uitleg over de firma, de offerte, 
bespreking haalbaarheid en planning, referenties, foto’s,…. 

Bezoek aan een handelaar in Saint-Malo (met hun installatie) 

Namiddag : 

Bezoek aan de firma Hame Hasle in Rennes 

Avond : diner op uitnodiging van Sea Tech France  

Vrijdag  14 maart : 

09.00 h in Lorient  

Bezoek aan een vaste installatie voor de ontvangst en bewaring van langoustines 

Overleg met de koeltechnicus van Sea Tech France 

Terugreis : rond 12.00 h 

Inhoud verslag 

 

1. Achtergrond 
2. Sea Tech France 
3. Ame Hasle 
4. Initiële afspraken 
5. Bezoek groothandel Lorient 
6. Overleg koeltechnicus Sea Tech France en finale afspraken 

 

1. Achtergrond 

Op 13 en 14 maart werd in het kader van het project “Levende en dagverse Noorse 
Kreeft in de keten” (penvoerder VCU) een bliksembezoek afgelegd door een delegatie 
van de Kenniskring Langoustines en ILVO aan Bretagne. 

Bezocht werden de bedrijven Seatech France (Pleurtuit), Ame Hasle (Rennes), een 
groothandel in Saint-Malo en een groothandel in de veiling van Lorient.  

Het bezoek was een follow up van het werkbezoek van de kenniskring Langoustines aan 
de Bretonse visserijsector in 2010. Toen werden in Lorient ondermeer bezocht de 
visveiling, een Producentenorganisatie en het havenbedrijf, Bretoense vissers in het 
visserijdorp Le Guilvinec en het onderzoeksinstituut Ifremer. 

Dit keer lag de focus op het opdoen van kennis bij toeleverende bedrijven die zich 
gespecialiseerd hebben in het levend houden en levend vervoeren van schaal- en 
schelpdieren. 
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Pieter Kramer maakte onlangs Roelof van Urk van de VCU attent op de 
vernevelingsystemen die in Bretagne gebruikt worden om kreeft levend te houden. In 
het project “Levende en dagverse Noorse Kreeft”, waarvan de VCU penvoerder is, wordt 
gezocht naar een concept voor het levend houden kreeft. Het experiment met leefbakken 
stagneerde onder meer vanwege het ruimtebeslag van een containersysteem in het ruim 
van het schip, mede vanwege de toekomstige ruimte die voor de opslag van discards 
nodig zal zijn.  

Een kerngroep van het project kwam bijeen om met de informatie van Pieter Kramer aan 
de slag te gaan. Dirk Verhaeghe van het ILVO was de ideale tweetalige persoon om 
contact te leggen met het bedrijf Sea Tech France, waarmee het programma werd 
samengesteld.  

Doel van het project is om drie vaartuigen op korte termijn te gaan uitrusten met een 
bewaar- en opslagsysteem voor levende langoustines (UK 158- Z 402 en Z 525).  

Gezien dit project een paar Vlaamse vlaggenschepen betreft, is de interesse van ILVO-
visserij dan ook aanzienlijk (ook in België wordt het project van de kenniskring 
opgevolgd en gerapporteerd aan de geïnteresseerde sector).  

  

2. Sea Tech France 

Op 13 maart werd de delegatie ontvangen bij Sea Tech France door manager Marc Hurtel en 
Pierre – Marie Fleury, zoon van de algemeen directeur Bertrand Fleury. Er werken 8 man in 
dit bedrijf en er worden veel werken via onderaanneming uitbesteed. Sea Tech France heeft 
7 jaar ervaring met de bouw, distributie en onderhoud van industriële systemen voor het 
sorteren en bewaren van schaal- en schelpdieren. (www.seatechfrance.com).  Er wordt 
geïnstalleerd aan boord van vaartuigen bij groothandels, retailwinkels, restaurants, centra 
voor vivariums, etc. Hun huismerken zijn “Brehat” (kleiner maatwerk) en “Kerbeneuc” (meer 
voor industriële toepassingen).  

Sea Tech France levert in Frankrijk en in Schotland (ook tot in Mauritanië). Bij de vraag naar 
een leefsysteem aan boord voor Langoustines is men uit gegaan van de scheepssituatie van 
de UK 158 van Jacob van Urk, dat in principe als proefschip zal gaan fungeren (actiepunt 
Roelof van Urk: opsturen schema’s van aansluitingen elektriciteit, waterafvoer en 
watertoevoer in ruim).  

Sea Tech France heeft ervaring opgedaan met een proefopstelling aan land met een 
regensysteem. Men koos voor een regensysteem omdat de vernevelingsystemen in de 
praktijk nadelen vertoonden. De nozzles raken snel verstopt met zoutkristallen en organisch 
materiaal in het zeewater. Door de beperkte hoeveelheid water dat kan worden verneveld 
worden de onderste kratten met kreeft of schaaldieren slechter beneveld. Hierdoor is de 
stapelhoogte en daarmee de capaciteit sterk beperkt. Bovendien brengt een dergelijk 
benevelingsysteem het risico van Legionella besmetting met zich mee.  

De landopstelling met een regensysteem was gebaseerd op 5 gestapelde mini–containers die 
elk 16 kisten konden bevatten (per kist 7 á 8 kg Langoustines). Maximale capaciteit 500 kg 
Langoustines. Het waterreservoir heeft een capaciteit van 250 liter en bevat zeewater van 4 
graden Celsius. Het koelsysteem bestaat uit een RVS leiding die door het waterreservoir 
loopt en buiten het reservoir overgaat in koperen leidingen.Deze worden aangesloten op een 
koelunit buiten het visruim. Geschatte benodigde koelcapaciteit is 7 kW. Het water wordt 
naar boven gepompt en over de mini–containers verregend. Het werkingsprincipe is 
eenvoudig gebaseerd op koeling en zuivering van water door recirculatie en gebruik van 
zeoliet.  Punt van aandacht is de hygiëne van de viskisten die hiervoor gebruikt gaan 
worden. Dit moet meegenomen worden in het hygiëneplan dat in het kader van 22.000 
voedselveiligheidsplan aan boord van de schepen gehanteerd gaat worden.  
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De kreeft werd in de landopstelling maximaal 5 dagen levend gehouden. Daarna was de 
kreeft nog 2 weken levend houdbaar in aquaria. De mate waarin de kreeften levend 
gehouden konden worden was afhankelijk van de kwaliteit van de kreeft. 

Sea Tech France is al 5 jaar met de ontwikkeling van systemen voor levende schaal -en 
schelpdieren bezig. Vooral systemen voor op de wal, of kleine systemen voor schepen 
(dagvisserij) die gebaseerd zijn op onderdompeling. 

 Er is echter nog geen systeem volgens het werkingsprincipe van beregening in gebruik. 
Voor Sea Tech France heeft een mogelijk project aan boord dus ook een experimenteel 
karakter. 

Zeoliet wordt gebruikt om het water te zuiveren van ammoniak dat door de kreeften wordt 
afgescheiden. Bij 4 graden Celsius is de activiteit van de kreeft gering en daardoor ook de 
ammoniak afscheiding miniem. Door recirculatie van water en zeoliet is er geen ander 
zuivering nodig.  Langoustines scheiden nitraten/nitrieten af, dus vandaar het gebruik van 
zeoliet). Het zeoliet -filtersysteem heeft een autonomie van 4 à 5 maanden. 

IJsbrand Velzenboer (Scienta Nova) vraagt naar welke variabelen er gemeten worden in het 
systeem. In principe kunnen variabelen temperatuur, ammoniak, PH en zuurstofgehalte 
gemeten worden. Een inline PH meting is wellicht goedkoper dan ammoniakmeting. Dat 
moet verder onderzocht worden. Eventueel de ammoniak (basisch) neutraliseren met een 
zwak organisch zuur zoals citroenzuur.  

Om koudeshock te vermijden moet je terug koelen naar 4 °C (in de zomer kan de 
temperatuur tot 20 °C en meer zijn onder de voorpiek), dus afkoelen in het ruim (30’ lang), 
vooraleer de langoustines te besproeien. 

Alex Goudriaan vraagt naar de aansluitwaarde van de elektriciteit. Deze aansluitwaarde 
hangt af van de koeling en zal door de koelspecialist worden berekend. Een indicatieve 
waarde is 10-15A bij 220V. Nodig is een werkbezoek van de koelspecialist (Philippe Carl) 
aan de proefschepen waarna een plan van aanpak en de begroting (offerte) kan worden 
opgesteld.  

Gevraagd wordt of het systeem door de het luik van het ruim kan, dat de afmeting heeft van 
144 bij 144 aan boord van de UK158. Dit is volgens Marc Hurtel geen probleem. De 
standaard bakken hebben een buitenafmeting van 1,35x0,95x0,95m. Er kan gewerkt 
worden met een monteerbaar modulaire systeem, handig zodat ook andere vaartuigen dit 
systeem kunnen gebruiken als een bepaald vaartuig een andere visserij beoefent of er geen 
ruimte/tijd voor heeft. 

Ab Post (GPM Seafood) vraagt of het systeem ook modulair en demontabel gemaakt kan 
worden. Bijvoorbeeld een kleinschalig model, soort schuifsysteem met laden met kreeft? En 
zou zo ’n systeem ook mogelijk zijn voor de grijze garnaal? Het regensysteem wordt 
toegepast in de mosselsector en waarschijnlijk ook bruikbaar voor garnalen.  

Er zijn verschillende opbergsystemen. Een daarvan is een kokersysteem, dat gebruikt wordt 
in de korven kreeftenvisserij. De kreeft wordt na vangst in een kartonnen kokerkrat 
geborgen en aangeland. Voordeel: kreeften kunnen elkaar niet beschadigen. Daarnaast 
worden kratten gebruikt waarin de kreeft bij lage tempratuur los leeft (met elastieken om de 
scharen zoals gezien in de veiling van Lorient in 2010). 

Alex vraagt hoeveel water er in het regensysteem per uur gebruikt wordt. Dit is 700 liter per 
mini–container (1 container is circa 100 kg langoustines). Een eerste experimentele unit zal 
klein van opzet zijn en een opvangbak voor 200 liter zeewater bevatten. Hiermee kan 100-
160kg Langoustines bewaard worden. Uitgaande van een klein systeem is het niet 
noodzakelijk zeewater voortdurend te vervangen. Het is voldoende om af en toe een emmer 
water met de hand te vervangen. Extra koeling is voor het kleine systeem niet nodig.  
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Het testsysteem kan bestaan uit viskisten en omvat een soort “douchesysteem” (er dienen 
gewoon meer gaten te worden voorzien in de viskisten voor het doorsijpelen van het water). 
Er loopt ook een experiment betreffende de conservering aan boord van levende garnaal 
(ism diverse Ifremer -vestingen, universiteit Caen). 

Het wordt snel duidelijk dat een goed uitgewerkt protocol dient te worden opgemaakt voor 
de perfectie behandeling door de bemanning aan boord (Scienta Nova -ILVO- Imares). Een 
korte opleiding dient zich hiervoor aan. 

	

	

				 	

	

Mathieu Crustacés (Saint-Malo) 

Deze groothandel is gelegen in de haven van Saint-Malo en wordt geleid door een visser met 
een eigen vaartuig, zijnde de Catherine (staand want visserij) Het betreft een groothandel 
actief inzake de verkoop van verse vis, oesters, levende langoustine en kreeft alsook 
dagverse vis. 
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3. Ame Hasle 

Ame Hasle is een belangrijke groothandel en distributiecentrum voor voedingswaren in de 
buurt van Rennes, vooral vis en fruit en beschikt over een wagenpark met 7 vrachtwagens 
en een opslag - en verwerkingsruimte waarin de vis met systemen van Sea Tech France 
worden opgeslagen (www.amehasle.com). Op het moment van het werkbezoek werden 
langoustines in kartonnen kokerkratten aangevoerd en overgeslagen naar kratten voor de 
groothandel en detailhandel (met retoursysteem kokerkratten).  

Een exemplaar kokerkrat wordt meegegeven aan Scienta Nova voor nader onderzoek op 
hygiëne en verbetering. 

Er worden jaarlijks zo ’n 120 ton levende langoustines opgeslagen, verwerkt en verdeeld 
(vooral uit Schotland en Ierland), de grootste in zijn soort in Frankrijk. De redenen waarom 
men niet echt met Bretoense langoustines van Lorient/Guilvinec werkt blijkt te wijten te zijn 
aan de vismethode (in Schotland met creels,), het zachtere vlees en de behandelingswijze 
door de Bretonse vissers betreffende kwaliteitsborging. De levende langoustines die uit een 
leeftank worden geleverd zijn 2 à 3 dagen langer houdbaar bij de klanten. 

Ze hebben hun eigen huismerk zijnde “Mac Low” en zo te horen is deze versafdeling in 
expansie met een zeer goed rendement. De aankoopprijzen van levende langoustines zijn 
indicatief 11 euro voor 21/30-16 euro voor 16/20 en 22 euro voor 9/15. De kreeft wordt in 
kokers geleverd (6 °C wat de langoustines “verlamd” en doet slapen). De markt is echt 
gericht op de grotere soorten (bij ons meest te vangen onder de Deense kust). 

 

 

 

Er is ook interesse voor levende Noordzee garnaal en er wordt nu reeds heel wat levende 
Noordzeekrab (Schotland en Ierland) verhandeld. De levende roze Schotse garnaal wordt er 
nu al met succes verhandeld, dus beslist nog ruimte voor onze Noordzee garnaal als 
mogelijke alternatief. 

 

David Roinel, Divisiemanager vis van Ame Hasle is zeer belangstellend naar een mogelijke 
levering van levende en dagverse kreeft vanuit Nederland, mede vanuit het oogpunt van het 
doorbreken van het prijsmonopolie van de aanleverende Schotse en Britse visserij. Er zou op 
afroep kunnen geleverd worden in functie van af te spreken prijzen en specificaties. Nu 
worden de prijzen uit Schotland en Ierland op weekbasis berekend. Tijdens het gesprek 
wordt het duidelijker dat hier beslist mogelijkheden zijn voor de Nederlandse 
langoustinevissers alsook de Vlaamse vlaggenschepen. 
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Ab Post spreekt met hem af dat hij enkele (gratis) proefzendingen zal doen van garnalen en 
kreeft.  

Concrete leveringsmogelijkheden: 

‐ Langoustines verpakt in kistjes volgens de opgelegde specificaties (zie foto 
hieronder): mogelijk via de quadrig vissers 

‐ Er kan geleverd worden op afroep en op contractbasis (vaste prijs/volume) 
‐ Er is een sterke interesse voor een alternatieve leverancier (Ierland en Schotland 

hebben een monopolie, Nederland en België kunnen twee nieuwe goedkopere spelers 
worden!) 

‐ Qua logistiek en aanvoer (vrijdag) kan dit geen probleem vormen 
‐ Verder commercieel overleg met de afdelingsverantwoordelijke is gewenst  
‐ Proefzendingen zijn aanbevolen 
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4. Initiële afspraken 

Fase 1:  

‐ Planning afspraak werkbezoek Sea Tech France in overleg met Jacob van Urk 

‐ Metingen koelspecialist Sea Tech France op de UK 158 in aanwezigheid van 
koelspecialist Roelof van Urk van TCD/VCU 

‐ Uitbrengen plan van aanpak en offerte van Sea Tech France 

‐ Bespreken met VCU en Jacob van Urk en go or no go.  

Indien go dan Fase 2:  

‐  Installatie prototype in UK 158 
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‐ Testen onder wetenschappelijke begeleiding van ILVO/ Dirk Verhaeghe of IMARES. 

‐ Zorg dragen voor walinstallatie door Ab Post/ Roelof van Urk/ IJsbrand Velzenboer 
met inzet van containers uit kreeftenproject 1.  

 

5. Bezoek groothandel Lorient 

In de ochtend van 14 maart wordt een groothandel op het veilingterrein van Lorient 
bezocht. Op de groothandel staan de systemen van Sea Tech France opgesteld.  

Bij de veiling werden de volgende prijzen voor Langoustines genoteerd:  

‐ grote Langoustines:25 – 30 euro 

‐ kleine Langoustines (40 – 60 stuks per kg): 13 euro 

In een versviswinkel in Dinan werd voor de kleine langoustine 31 euro per kg genoteerd. In 
een versviswinkel op de veiling van Lorient werd voor de kleine langoustine 31, 5 euro per 
kg genoteerd. Kleine levende langoustines in de groot warenhuizen halen vlot 18 tot 25 
euro/kg.  

In Bretagne wordt vaak aan gemengde visserij gedaan (mei tot juni op langoustines, 
september ansjovis en oktober tonijn bijvoorbeeld). Vangsten tot 4000 kg levende 
langoustines zijn niet uitzonderlijk. Het werd duidelijk dat het seizoen van de Nederlandse 
langoustinevissers beduidend langer is dan in Bretagne (nu zelfs al half maart tot 
november). 
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6. Overleg koeltechnicus Sea Tech France en finale afspraken 
 

Na het werkbezoek wordt overlegd met vader en zoon Fleury, Marc Hurtel en Philippe Carl 
(koelspecialist) van Sea Tech France en wordt een aantal principe afspraken gemaakt: 

1. Een vervolgproject heeft ook voor Sea Tech France een experimenteel karakter;  

- bij voorkeur voert Sea Tech France het experiment op 2 vissersschepen uit om te 
beschikken over vergelijkingsmateriaal; 

- bij voorkeur voert Sea Tech France het experiment uit met een Nederlandse partij die 
vanuit Nederland voor onderhoud en storingen zorg kan dragen;  

- bij de installatie ook de koeltechnicus van de betrokken vaartuigen aanwezig 

2. Het vervolgproject moet inpasbaar zijn in het project Levende en dagverse kreeft en 
instemming hebben van penvoerder VCU en de eigenaren van de proefschepen; 

3. Voor eigen rekening en risico verricht Sea Tech France de voorbereidingen van de bouw 
van een prototype voor installatie aan boord van de proefschepen;  

4. In overleg met de VCU en Jacob van Urk (en een 2e schipper, waarschijnlijk Kees van 
Eekelen of Pieter Kramer) wordt bij voorkeur binnen 3 weken een afspraak gemaakt voor de 
metingen aan boord en wordt door Sea Tech France een plan van aanpak gemaakt en offerte 
uitgebracht. De metingen zullen verricht worden door Philippe Carl, de koelspecialist van Sea 
Tech France. 

5. Bij go: in principe begin juni installeren van de prototypes 

6. In samenwerking met ILVO en Scienta Nova opstellen van een werkprotocol. 

7. Na testen advies en aanbevelingen voor de ontwikkeling van het productiemodel en 
opschaling van het project.  

Hierbij is voor het verdienmodel belangrijk dat het commercieel aantrekkelijk moet zijn om 
te investeren in het productiemodel en dat om voldoende aanlevering te garanderen 
commercieel coöperatieve samenwerking de uitdaging vormt.  

De commerciële haalbaarheid en afzetmogelijkheden zijn gekend doch dienen nog verder 
uitgediept te worde, dit in nauw overleg met Ame Hasle. De aanvoer van levende kreeft kan 
ook door Vlaamse vlaggenschepen gebeuren, een zaterdagmarkt voor langoustines wordt 
deze zomer reeds opgestart. Het is de bedoeling op termijn in onderling overleg gericht te 
vissen voor de markt.   
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