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INVIS: Insecten zijn goed eetbaar door dier en mens: 

Kennismaken met deze snelgroeiende 

6e dierhouderijsector

Olga Haenen, Arjan Borghuis, Femke Schaafstra, René 
Schoorl, Linda Bonte, Peter Jacobs, Ellen Weerman, Gilian
van Duijvendijk, Evelien van Gijzen, Patricia de Cocq    

HAS Hogeschool, Den Bosch

• Kennismaken HAS Hogeschool: INVIS lectoraat

• Waarom insecten?

• De insectenkweek-sector

• Insectenmeel in voeder en voeding

• Regelgeving en beleid

• Gezondheid en veiligheid

• Conclusies

• Vraag aan jullie

Opzet

https://wateetons.com/2015/01/31/meneer-eet-een-worm/

KENNISMAKEN Lectoraat INVIS: 2018 t/m 2021: 

Insecten en Vis: gezond, duurzaam en veilig, voor feed & food

www.has.nl o.haenen@has.nl

Kennismaken: HAS Den Bosch, sinds 2018:

Lectoraat INVIS: Insecten en Vis, gezond, 

duurzaam en veilig

Femke Schaafstra, Arjan Borghuis (HAS, Toegepaste Biologie), Olga 
Haenen (lector HAS, tevens WBVR), René Schoorl (HAS Milieukunde) 

diervoeding
insecten

waterkwaliteit,
RAS

ziekten, 
bacteriën

Studentenonderzoek

HAS Insectlab, Den Bosch

Insect Lab HAS
van
Toegep.Biologie

Het lectoraat INVIS

onze flyer

De vis-/dier- en 
insectenkweeksectoren
moeten deel uitmaken van 
een gezonde, duurzame en 
veilige keten, vanaf de 
kweek tot aan het 
eindproduct voor de 
consument

https://www.has.nl/nl/has-
onderzoek/lectoraten/lectoraat-invis
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• Voortplanting van BSF: lichtcondities

• Plagen in de meelwormenkweek

• Reproductie van meelwormen

• Vochtige veevoeders voor meelwormen en BSF

• Verdienmodellen in de insectenkweek

• Insectenmest in de tuinbouw

• Insectenmeel in garnalenvoer

• Gedrag van kweekinsecten

• Bacterieflora van kweekinsecten

............................En dat doen onze studenten!

Voorbeelden HAS-onderzoek INVIS
Kennismaken: Olga Haenen

Lector INVIS : Insecten en vis, gezond, 

duurzaam en veilig

• Hoofd vis-, schaal- en schelpdierziektelab NL (& BE) 

bij Wageningen Bioveterinary Research in Lelystad

• >36 jaar ervaring, >80 publicaties

• Lid (inter)nationale adviescommissies (o.a. OIE, FAO) 

Zie ook LinkedIn

WAAROM INSECTEN? 
FAO: De wereldbevolking groeit van 7,6 naar 10 miljard

(in 2050)

https://www.aehnetwork.org/textbook/how-many-people-are-too-many-people/

Meer welvaart => meer voedsel nodig

FAO: 17 doelen voor 2030 Vis is de dierlijke eiwitbron van de toekomst

FAO voorspelt: In 2050 

bestaat 60% van de eiwit

consumptie uit kweekvis, 

voornamelijk Tilapia 

Veel duurzaam visvoer

nodig!
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Vismeel en sojameel in aquacultuurvoer (FAO, 2016)... 

Alternatief eiwit nodig: ...INSECTEN

nu nu

%

… 1/3 van ons voedsel wordt weggegooid

= reststroom... = substraat voor insecten!

Source: https://www.bakkersbaas.nl/2017/05/22/voedselverspilling-in-nederland-neemt-nauwelijks-af/

… is insectenkweek de oplossing?

...op reststromen...?
Aantallen soorten eetbare insecten

Source: Yde Jongema, 2014

Meelworm
Tenebrio molitor

1-2 cm

Morioworm
Zophobas morio

2,5-3cm

Kleine meelworm
Alphitobius diaperinus

0,7 cm

De insectenkweeksector: soorten

(NL, BE)

Insectensoorten voor kweek

(NL, BE)

Black soldier fly
Hermetia illucens

2,5 cm

Huiskrekel en  
Bandkrekel

Acheta domesticus en 
Gryllodes sigillatus

5 cm

Treksprinkhaan
Locusta migratoria

10 cm

Voor in diervoeder
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Insectenbranche NL (eind 2020): 49 farms : vele kleine

www.venik.nl en IPIFF.org (soms per bedrijf meerdere soorten in kweek)

insect aantal farms 2019 2020

Black soldier fly larvae 5 6

House fly larvae 1 1

Meat fly larvae 1 1

Mealworm 14 26

Buffalo worm 3 3

Morio worm 2 4

Cricket 5 6

Grasshopper 9 10

Other insects 4 4

TOTAAL aantal farms 31 49 + 21 starters

Insecten industrie in Europa groeit

exponentieel! (IPIFF.org)

20

Insectenproductie:
Ca. 260,000 ton in 2030
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Werkgelegenheid in Europa:

Black Soldier Fly (BSF) larven

▪ Verticale kweek

▪ Direct contact met substraat en insect =>volautomatisch

Protifarm N.V. (kleine meelworm: voor voedsel)

PROTIX B.V.

voor voeder

• Substraat voor insecten: locale agrarische organische
reststromen

• 1 ton insecten kan 4,5 ton plantaardige reststromen
omzetten in hoogwaardig eiwit en vet

• 1 ton insecten groeit in 6 dagen op 20 m2, verticale
kweek

• Geen methaan uitstoot

• Weinig water nodig, minder dan voor graan

• Geen afval: mest en chitine kan elders gebruikt worden

• Zwarte soldatenvlieg is alleseter

Insectenmeel in diervoeder

Voedselconversie: gunstig! o.a. Van Huis, 2013

V.c. = kg voer/kg groei

10

3-5

2-2.5

1.1

v.c. vis is ca. 1.3
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INVIS: Analyse: insectenketen

swill, reststromen,

o.a.

Insecten

larven
diervoer, veilig?

Veilig voedsel

voor de mens

Kippen, varkens

kweekvis

Veilige kweek van insecten
zoals krekels, meelwormen
op bijv. algen, voor humane 
consumptie

Kat, hond

voer

voedsel

voer X

en petfood

• 999/2001/EC regeling: eiwitten uit eetbare insecten voor
aquacultuurdieren

• 1069/2009/EC (art.35) regeling: insecten geproduceerd op 
plantaardige, zuivel- en eiersubstraat mogen direct aan
gezelschapsdieren worden gevoederd. Farms geauthoriseerd en
geregistreerd door de NVWA (aangaande TSE risico)

• 142/2011/EC (insectenkweek mag alleen op substraat van 
plantaardige, zuivel- en/of ei-oorsprong) vanwege TSE risico

• 893/2017/EC (insectenmeel mag in aquacultuur voeder)

• Voorjaar 2021: EFSA: Meelwormen als voedsel zijn veilig

• Toelating gebruik insectenmeel in pluimvee- en varkensvoer
verwacht herfst 2021... => Toename vraag => groei
insectenindustrie... 26

EU wetgeving over eetbare insecten:

Raad voor Dierenaangelegenheden, 2018 (Van Huis et al.) 

èn Sectorplan (2020) èn Nationale Eiwitstrategie

Onderzoek & risico-analyse 
nodig naar veterinaire,
Contact-, voedselveiligheid en
kwaliteit!

Beleidsstukken: BuRo, NVWA: feb 2020

Kweekinsecten kunnen veilig in diervoeder worden gebruikt

EFSA,2021: Voedsel:

Gedroogde meelwormen zijn veilig

https://www.efsa.europa.eu/en/news/edible-
insects-science-novel-food-evaluations

Volkskrant artikel 2 juni 2021:
Meelwormen zijn veilig voedsel!

25 26

27 28

29 30

https://www.efsa.europa.eu/en/news/edible-insects-science-novel-food-evaluations


Haenen FICA trendcollege INVIS 
insectenkweek 15 juni 2021

23-11-2021

6

Volkskrant, 23 Jan 2021:

• plaatjes WILLUM MORSCH; 

• Research TOMAS VAN DIJK

Insecten eten?

• Insectenmeel (BSF) is vet ....

– Is ontvetten van insectenmeel een optie? 

– Er missen bepaalde onverzadigde vetten

• Chitine

– Sommige dieren : verteren chitine moeilijk

– Allergie van de mens?

• Aminozuur samenstelling niet ideaal

Gezondheid en veiligheid

Welke problemen in insecten(meel)? 

KU Leuven, 
Bacteriën en schimmels in meelwormen: 

Onderzoek Voedselveiligheid

Stoops et al. , 2016

Dr. Enya Wynants

mei 2019 (groep L. van Campenhout)

High throughput gene amplicon 
sequencing: 
vaak Bacillus cereus groep en Morganella

N.B. Voedselveiligheid : 
HACCP eindproduct 
wordt getest!

HACCP van elke geproduceerde batch insecten:

Standaard testen op voedselveiligheid

Bijvoorbeeld op E.coli, Listeria, Campylobacter etc.

Conclusies

• De insectensector is sterk in opmars, als 6e dierhouderijsector

• Kweekinsecten zijn duurzaam alternatief voor vismeel en soja

• Insectenmeel is goed te gebruiken als eiwitbron in diervoeder, met 
soms ontvetten en additieven

• EU: Insectenmeel toegelaten voor aquacultuurvoer, oer-ei kippen
(levende BSF larven) en gezelschapsdieren, pluimvee & varkens dit
najaar

• Insecten gedoogd als voedsel, maar door EFSA nu ook toegelaten 
onder bepaalde voorwaarden

• Nog veel onderzoek nodig naar mogelijkheden en risico’s 
insectenkweek, afhankelijk van substraat...
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Een insect wordt een beetje wat het eet.... welke

reststromen kunnen we volgens jullie veilig

gebruiken voor insectenkweek voor voedsel? 

Dank en succes!

o.haenen@has.nl

https://www.has.nl/nl/has-onderzoek/lectoraten/lectoraat-invis

olga.haenen@wur.nl
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