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Korte omschrijving inhoud DIVERSIFY explores the biological and socio-economic 

potential of new/emerging candidate fish species for the 

expansion of the European aquaculture industry. 

DIVERSIFY focuses on meagre (Argyrosomus regius) 

and greater amberjack (Seriola dumerili) for warm-

water marine cage culture, wreckfish (Polyprion 

americanus) for warm- and cool-water marine cage 

culture, Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) for 

marine cold-water culture, grey mullet (Mugil 

cephalus) a euryhaline herbivore for pond/extensive 

culture, and pikeperch (Sanders lucioperca) for 

freshwater intensive culture using RAS. 

 

 

 

Highlights 

DIVERSIFY verkent het biologisch en sociaaleconomisch potentieel van de nieuwe / 

opkomende vissoorten ten behoeve van de uitbreiding van de Europese aquacultuur. 

DIVERSIFY richt zich op ombervis en greater amberjack (Seriola dumerili) voor de 

warm-water marine kooi cultuur, wrakbaars (Polyprion americanus) voor warme- en 

koudwater marine kooi cultuur, heilbot (Hippoglossus hippoglossus) voor mariene koud 

water cultuur, harder (Mugil 

Cephalus) een euryhaline herbivore voor vijver/uitgebreide kweek en snoekbaars 

(Sanders lucioperca) naar zoetwater intensieve kweek via RAS. Wageningen UR is alleen 

actief in het sociaal-economisch onderzoek van dit project.  

 

In 2016 had Wageningen UR een beperkt aantal activiteiten binnen dit project. Van het 

jaarbudget hebben we de ACM in Nancy bezocht en hebben we meegedacht over het: 

- experimenteel design van de sensorische test in vijf landen (Duitsland, Frankrijk, 

Verenigd Koninkrijk, Spanje en Italie) 

- experimenteel design voor een prototype test van de nieuwe producten in dezelfde vijf 

landen (Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Spanje en Italie) 

- afronding papers over het kwalitatief en kwantitatief consumentenonderzoek in 

dezelfde in vijf landen (Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Spanje en Italie) 

- projectmanagement van het sociaaleconomisch werkpakket 

- review van alle deliverables in het sociaaleconomisch werkpakket 

 

 

 

Aantal opgeleverde producten in 2016 

 

Wetenschappelijke artikelen 

 Machiel J. Reinders, Marija Banovi´ Lluis Guerrero and Athanasios Krystallis , " 

Consumer 



perceptions of farmed fish A cross-national segmentation in five European countries ", 

British Food 

Journal, 2016,  Vol. 118 Iss 10 pp. 2581 – 2597 

 

Marija Banovića, , Athanasios Krystallis, Luis Guerrero and Machiel J. Reinders, 

Consumers as co-creators of new product ideas: An application of projective and creative 

research techniques, Food Research International, Volume 87, September 2016, Pages 

211–223 

 

Rapporten 

- 

 

Artikelen in vakbladen 

- 

 

Inleidingen/ workshops/ invited lectures 

ACM DIVERSIFY, Nancy, Frankrijk 

- Lezing uitkomsten 2015 

- Voorzitter workshop sociaal-economisch onderzoek 

 

 

 

Meer informatie: 

http://www.diversifyfish.eu/  
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