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Voorwoord
Het Nederlandse veenweidegebied is een landschappelijk waardevol en mondiaal gezien zeldzaam
landschapstype met een organische veenbodem, talrijke sloten met hoge waterpeilen en specifieke
natuurwaarden. De groene vergezichten, de afwisseling van water en smalle kavels met hun
weidevogels en de koe in de wei worden sterk gewaardeerd. Wat niet iedereen ziet, maar wat wel
kenmerkend is voor het gebied, is dat onder dat landschap veenlagen liggen van vele meters dik,
veen dat zakt door oxidatie en zetting. Die bodemdaling leidt onder andere tot stijgende kosten
voor het beheer van wegen en water en tot emissies naar water en lucht. Vandaar dat er in het
veenweidegebied behoefte is aan innovaties, waarmee de bodemdaling en de emissies naar lucht
en water worden beperkt, en de landbouw perspectief heeft. Dat kan door verduurzaming van de
melkveehouderij, maar ook door het ontwikkelen van andere vormen van landbouw, waarmee
gelijk de economische basis van het gebeid wordt verbreed. Het Veenweiden Innovatiecentrum
Zegveld (VIC) is opgericht om innovaties in het veenweidegebied te ontwikkelen en aan te jagen.
Een van de mogelijkheden om de landbouw in het gebied duurzaam te ontwikkelen is de productie
van insecten. Het Veenweiden Innovatiecentrum Zegveld heeft het Louis Bolk Instituut (LBI) de
opdracht verleend om een verkenning naar de mogelijkheden van insectenproductie in de
veenweiden uit te voeren. Het LBI heeft deze opdracht, in samenwerking met New Generation
Nutrition (NGN), aangenomen.
Doel van deze verkenning is inzicht geven in de mogelijkheden voor insectenproductie in de
veenweiden, waarbij de productie aansluit bij de specifieke omstandigheden van het
veenweidegebied. De verkenning is onderdeel van het programma Systeeminnovatie in de
Veenweiden, dat door het VIC op verzoek, en met steun, van de provincie Zuid-Holland wordt
uitgevoerd. Het beoogd resultaat zijn twee voorstellen voor kansrijke projecten voor de toepassing
van insecten in het veenweidegebied, die bijdragen aan urgenties van de regio (verduurzaming
zuivel, verbreding economie, peilverhoging, terugdringen CO2 uitstoot, verminderen bodemdaling).
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Samenvatting
Uit veel recent onderzoek en publicaties blijkt dat het kweken van insecten op een substraat
bestaande uit organische reststromen een innovatie is met grote impact. Deze innovatie is een van
de oplossingen om voedselzekerheid te garanderen. Daarbij worden groene reststromen, oftewel
organische reststromen geupcycled naar hoogwaardige ingrediënten in de voedselketen of voor
non-food toepassingen.
Het Veenweidegebied heeft een uniek biomassa potentieel (o.a. gras, eendenkroos, slootmaaisel,
traceerbare reststromen van bedrijven zoals bierbostel). Uit een eerste inventarisatie naar het
gebruik van biomassa uit de Veenweiden van laagwaardige naar hoogwaardige toepassingen lijkt
het dat insecten mogelijk een goede rol kunnen spelen in de lokale circulaire economie.
Insectensoorten als meelwormen, black soldier flies (BSF), krekels en sprinkhanen zijn op het eerste
oog te produceren op biomassa die beschikbaar is in de Veenweiden. Deze insecten
vertegenwoordigen nu al een marktwaarde als voeder in de aquacultuur en special petfood. Tevens
zijn hoogwaardige markten voor humane consumptie bereikbaar.
In dit rapport worden twee kansrijke businesscases gepresenteerd die moeten leiden tot een
unieke waardeketen binnen de circulaire economie van het Veenweidegebied. De verwerking van
laagwaardige organische reststromen, zoals grassen, kroos en waterhyacint, naar hoogwaardige
toepassingen middels het gebruik van insecten staat in de geselecteerde businesscases centraal.
De insectensector is nog in een zeer vroege fase in haar ontwikkeling en er zijn nog geen grote
stromen insecten verkrijgbaar op de markt. Daarom zijn er voor producten met insecten als
ingrediënt nog geen duidelijke markten ontwikkeld, behalve die van de hobby petfood voor
reptielen en terraria en dierentuinen waar de insecten veelal levend of gevriesdroogd vervoederd
worden. De businesscases beschreven in dit rapport beperken zich tot het gebruik en toelating van
een beperkt aantal organische reststromen als substraat voor insecten, waarbij een tweetal
doelmarkten meegenomen worden waarvoor het insect gekweekt wordt. Deze markten zijn
insecten als eiwitrijk ingrediënt als diervoeder, met als opstap een tweetal nichemarkten in
speciaal voeders voor 1. de aquacultuur (binnenkort toegestaan door de wetgever) en 2.
ontwikkelen van een houdbaar insectenproduct in dierentuinvoeders waarin insecten als
ingrediënt zijn verwerkt. Deze businesscases zijn een eerste stap in de ontwikkeling van een
belangrijk valorisatiemodel binnen de insecteneconomie in het Veenweidegebied.

6

Insectenproductie in het veenweidegebied - Lokale circulaire kansen

1

Inleiding en achtergrond
Nederland heeft zich in tien jaar tijd op de kaart gezet qua ontwikkeling van insecten als duurzame
kwalitatieve eiwitbron van de toekomst. Met de stijgende bevolkingsgroei en verschuivende
consumptiepatronen door een sterk groeiende middenklasse komen eiwitbronnen onder druk te
staan. Insecten zijn interessant als alternatieve eiwitbron doordat ze met laagwaardige stromen als
bij- en afvalproducten uit de voedselketen hoogwaardige nutriënten als eiwitten, maar ook vetten
terugwinnen. Insecten, en met name vliegenlarven, sluiten de nutriëntenkringloop op een
efficiënte wijze en bieden een oplossing voor de verwerking van organische reststromen van
diverse afkomst. Insecten kunnen deze reststromen op efficiënte wijze converteren naar een
duurzame grondstof bestaande uit hoogwaardige nutriënten (essentiële eiwitten, onverzadigde
vetzuren en chitine), om die nutriënten vervolgens weer in o.a. diervoeders of voor non-food
toepassingen te gebruiken. Daarmee kan een lineaire voedselketen circulair worden en
fundamenteel verduurzamen. Hiermee kan de nutriëntenkringloop gesloten worden. Onderstaand
schema geeft aan hoe de kringloop gesloten kan worden door insecten in te zetten als
‘bioconverter’ (Figuur 1).

Bio rafinery

Large scale
bioconversion

Organic
waste

Feed

Food

Food
ingredient

Feed
ingredient

Non-Food Pharma

Closing the nutrient loop
Source: Venik/Coöperatie 0.0

Figuur 1 Roadmap voor een Nederlandse insectenindustrie

De efficiëntie in de kweek van insecten zit in het feit dat insecten een hoge voedselconversie
hebben, een korte levenscyclus (ze worden door de FAO ook wel ‘short cycled animals’ genoemd),
waarbij naast een hoge opbrengst in korte tijd weinig broeikasgassen (Oonincx et al., 2010) en
weinig mest geproduceerd wordt. De kweek van insecten vraagt om weinig ruimte, immers
insecten leven ook in natuurlijke omstandigheden dicht opeen en de kweek kan gestapeld of in
meerdere lagen geschieden. Het watergebruik in de insectenkweek is nihil vergeleken met andere
landbouwsectoren (dierlijk en plantaardig).
In Nederland ontwikkelt zich een interessante markt voor insecten. Het Nederlandse
productievolume van insecten is echter vrij klein. Nederland telt ongeveer 25 bedrijven die
gespecialiseerd zijn in het kweken van insecten. De vraag naar insecten neemt sterk toe, maar het
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aantal insectenbedrijven groeit langzaam (zie Bijlage I). Bedrijven die veel geld geïnvesteerd
hebben willen de kennis niet graag delen, omdat ze bang zijn dat de concurrentie hierdoor
goedkoper gaat produceren. Het zou echter beter zijn voor de sector dat de informatie
transparanter naar buiten wordt gebracht. Alleen zo zullen meerdere ondernemers omschakelen
naar het insectenkweken of zullen er nieuwe participanten de markt betreden.
Door grotere hoeveelheden kan de kostprijs omlaag gebracht worden en zal onder andere de
mengvoerindustrie zich eerder willen openstellen voor het gebruik van insectenmeel. Op dit
moment verwerkt de Nederlandse mengvoerindustrie ruim 14 miljoen ton voer per jaar (ABN
AMRO, 2016). Op dit moment wordt er ongeveer 92 miljoen ton vis gevangen, waarvan 30 miljoen
ton per jaar wordt verwerkt tot vismeel (Greenfacts, 2016). Vismeel wordt naast het voeren van
vissen ook gebruikt in pluimveevoeders. Vismeel is niet afkomstig uit Nederland en is niet
duurzaam en ecologisch verantwoord. De media geeft regelmatig aandacht aan dit aspect. De
productie van vismeel zorgt ervoor dat de visstand steeds lager komt te staan (Greenpeace, 2008).
Experts zijn er van overtuigd dat insecten vismeel kunnen vervangen. Dit biedt nieuwe kansen voor
ondernemers in het Veenweidegebied. Het is echter nog niet duidelijk of de productie van
insecten, in plaats van vismeel, financieel haalbaar is. De bedrijven die willen omschakelen naar
insectenproductie hebben nog geen duidelijk overzicht over de kosten en baten als zij gaan starten
met een insectenkwekerij. Een voorstel voor een studiegroep (zie Hoofdstuk 6) om het
verdienmodel van deze financiële vraag in kaart te brengen kan helderheid scheppen of dat het
kweken van insecten een interessante bron van extra of nieuwe inkomsten zijn voor bijvoorbeeld
de zogenaamde VAB’s (vrijkomende agrarische bebouwing).
De uitdaging waarvoor de keten zich op het moment gesteld ziet is om op korte termijn
grootschalige kweek van insecten te ontwikkelen. In Nederland zijn diverse marktpartijen en
kennisinstellingen zeer intensief bezig met de nodige ontwikkelingen. Van ontwikkelingen van
kweektechnieken, tot onderzoek op het gebruik van reststromen als de ontwikkeling van functionele
producten. De productontwikkelingen variëren van insectenproducten in diervoeders tot producten
voor humane consumptie. De overige kansen en belemmeringen worden hieronder geschetst.

8

Insectenproductie in het veenweidegebied - Lokale circulaire kansen

2

Kansen en belemmeringen voor insectenkweek in Nederland;
een korte situatieschets
De huidige situatie ten aanzien van kansen op het (grootschalig) produceren van insecten op
organische reststromen is kortweg als volgt:
1. De insectenketen, van toeleverantie van substraten tot aan de verwerking in producten, staat
nog in de kinderschoenen.
2. Machinale en industriële productie van insectenlarven is in ontwikkeling.
3. De Green Deal ‘Insecten voor Food, Feed en Pharma’, de beleidsbrief Duurzame
voedselproductie (EZ, 2013) en programma’s als ‘Van afval naar Grondstof’ en ‘Ruimte in
Regels voor Groene Groei’ (R2G2) werken ondersteunend bij het ontwikkelen van deze
innovatie.
4. Binnen het gedachtengoed van de circulaire economie ‘Van Afval naar Grondstof’ om
kringlopen te sluiten en efficiëntere ketens te realiseren, is vastgesteld dat op dit moment 30%
van het voedsel in de hele voedselketen (from farm to fork) verspilt wordt. De opgave is dit
terug te dringen gezien de hoge broeikasgasemissies van de voedselketen en het probleem van
eiwittekort in de wereld.
5. Insectenproductie op een goedkope en eiwitrijke voedingsbodem, oftewel substraat, wat niet
gekwalificeerd is om in de voedselketen toegepast te worden, kan eventueel na conversie door
insecten zijn weg vinden op de markt van technische toepassingen. Bijvoorbeeld als grondstof
in de chemie zoals eiwitten voor lijmen en polymeren, vetten in biobrandstof en chitine als
antimicrobiële toepassing in verpakkingen.
6. Wettelijke toelating van substraten voor insecten uit organische reststromen en het toepassen
van insecten als ingrediënt in feed, food en/of non-food wordt geregeld op basis van
gefundeerde en goed onderbouwde wetenschappelijke kennis. Deze kennis dient gebundeld te
worden en samengebracht in autorisatie dossiers waardoor wetgeving aangepast kan worden.
7. De opgebouwde fundamentele kennis kan als eerste stap, nationaal, de onderbouwing zijn om
binnen het programma Ruimte in Regels ruimte te creëren om nog niet toegestane
reststromen toe te staan voor insectenproductie onder vooraf vastgestelde regels.
De huidige situatie ten aanzien van belemmeringen op het (grootschalig) produceren van insecten
op organische reststromen is kortweg als volgt:
1. De kostprijs om insecten te produceren is hoog.
2. Vele vraagstukken zijn nog onbeantwoord en fundamentele kennis is nodig om veilige en
gecontroleerde productie te garanderen.
3. Acceptatie van het insectenproduct door consumenten en producenten blijft achterwege.
4. De kweek van insecten op reststromen is nog niet economisch rendabel. De hoge kostprijs
van insectenproductie wordt met name veroorzaakt door het gebruik van ‘dure’ inputstromen als substraat dat GMP+ gekwalificeerd is. Niet alle organische reststromen waarvan
de kostprijs laag is mogen gebruikt worden voor de kweek van insecten.
5. De huidige EU wetgeving blokkeert het hergebruik van organische reststromen (met name
dierlijke) in de voedselketen. Aanpassing van de huidige wetgeving is noodzakelijk om
hergebruik te stimuleren.
6. Hergebruik van organische reststromen voor de insectenkweek kan risico’s met zich
meebrengen die in kaart gebracht dienen te worden. Dit vraagt om een kennisagenda.
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7. Daar waar insecten binnen de huidige wet- en regelgeving niet geaccepteerd zijn zal verdere
marktintroductie, groei van economie en werkgelegenheid en daarmee de duurzame
ontwikkeling niet plaatsvinden. Investeringen zijn te risicovol omdat door belemmerende
wetgeving geen marktintroductie van het insectenproduct kan plaatsvinden. Anderzijds, als
de kostprijs te hoog blijft omdat er gebruik gemaakt moet worden van dure zuivere
inputstromen in plaats van goedkopere organische reststromen, zal de markt zich ook niet
ontwikkelen.

•Toegestaan:
plantaardig +
ei/zuivel
•Niet toegestaan:
PAP, catering
afval, mest,
slachthuisafval,
slib, etc

substraat

insect
•Erkenning als
landbouwhuisdier
•Lijst 'voor
productie te
houden dieren'
•Geen regelgeving
over afdoden
insecten

• + Non-food
• + Pet food
• + Aqua cultuur
• - Kippen /
varkens
• - Rund

Toepassing

Figuur 2 Beknopt schematisch overzicht situatieschets insectenkweek in Nederland
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Insectenkweek op organische reststromen
Er is grote interesse voor het kweken van insecten vanuit diverse organische reststromen die
worden geproduceerd door de landbouw en voedingsindustrie. Vanuit het bio-based
gedachtengoed wil men deze, vaak laagwaardige, reststromen opwaarderen tot een hoogwaardig
nutriënt voor de diervoeding en non-food toepassingen waarvoor een hogere verwaarding geldt
(zie Figuur 3). Het creëren van verwaarding aan de achterkant, en dus minder verdienen met de
inname van reststromen, is innovatief en past binnen de verduurzamingsdoelstellingen. Daarnaast
wordt direct een afname van het afval volume gecreëerd.

Figuur 3 Biobased economy insectenproductie op organische reststromen

Indien we inzoomen op organische reststromen wordt snel duidelijk dat niet alle organische
reststromen zonder meer vervoederd mogen worden aan insecten om deze vervolgens in de
dierlijke- of humane voedselketen te kunnen opnemen (zie ook Figuur 2). Plantaardige reststromen
en vismeel mogen wel gebruikt worden als substraat voor de insectenkweek en worden als zodanig
al ingezet. Echter, deze reststromen hebben ook direct een toepassing in de diervoederindustrie en
zijn daarmee dure grondstoffen om insecten op te kweken. Hierbij een paar voorbeelden en de
kosten voor organisch (rest)materiaal dat vandaag de dag als substraat voor insectenproductie
wordt gebruikt:
•
Bierbostel (nat)
€ 65/ton
•
Soja
€ 350/ton
•
Vismeel
€ 1.800/ton
•
Meelworm meel
€ 450/ton (mix van zemelen, maisschroot en premix)
(GMP+ gecertificeerd)
De winst van insectenproductie is dus gelegen in het gebruik van plantaardige reststromen die
momenteel naar laagwaardige toepassingen afgevoerd worden zoals vergisting, compostering en
verbranding. Hierbij valt te denken aan (natuur- of berm)gras, slootmaaisel en plantaardige
producten uit sloten zoals overmatig aanwezige waterplanten. Deze reststromen zijn ruim
voorhanden in het Veenweidegebied (Warmerdam et al., 2011).
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Mogelijkheden voor insectenkweek in het Veenweidegebied
Natuur- of bermgras, gras, slootmaaisel, eendenkroos en waterhyacint zijn ruim voorhanden zijnde
organische reststromen van het Veenweidegebied die in aanmerking komen om door insecten
verwerkt te worden tot hoogwaardige componenten voor diervoeding en non-food toepassingen.
De insecten die in Nederland in aanmerking komen om voorgenoemde organische reststromen om te
zetten zijn de huiskrekels (Acheta domestica), de larven van meelwormen (Tenebrio molitor), de
larven van de black soldier fly (BSF; Hermetia illucens) en sprinkhanen (Locusta migratoria). Huiskrekels, meelwormen en BSF zijn omnivoor en zijn bijzonder efficiënt in het omzetten van (laagwaardige) organische reststromen naar hoogwaardige grondstoffen (eiwitten, vetten en chitine). Bij de
kweek van deze insecten worden nauwelijks broeikasgassen uitgestoten, er is weinig water nodig en er
is relatief weinig ruimte nodig om grote hoeveelheden te produceren (van Huis, 2013; Rumpold, 2012).
Sprinkhanen zijn herbivoor en een goede kandidaat om grassen om te zetten in hoogwaardige nutriënten. In tabel 1 een overzicht van de reststromen en de beoogde insecten voor de twee businesscases
voor het Veenweidegebied. Figuur 4 geeft een overzicht van de mogelijke product-markt combinaties.
Tabel 1 Beschikbare reststromen in het Veenweidegebied
Reststroom

Insect

Gras (ook natuur- en bermgras)

sprinkhaan

Slootmaaisel

sprinkhaan

Eendenkroos

krekel, meelworm en BSF

Waterhyacint

krekel, meelworm en BSF

Een studie naar het gebruik van deze typische veenweiden-reststromen en de efficiency in de
kweek van diverse insecten op deze reststromen is wenselijk. Met name die reststromen die in
ruime mate tegen een lage kostprijs verkrijgbaar zijn zullen de businesscase voor insectenproductie
in het veenweidegebied interessanter maken.
Een studie naar het gebruik van deze typische veenweiden reststromen en de efficiency in de
kweek van diverse insecten op deze reststromen is wenselijk. Met name die reststromen die in
ruime mate tegen een lage kostprijs verkrijgbaar zijn zullen de businesscase voor insectenproductie
in het Veenweidegebied interessanter maken.

Figuur 4 Overzicht van de mogelijke product-marktcombinaties binnen het Veenweidegebied
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Businesscases algemeen
5.1

Valorisatieverwachtingen en meerwaarde

In hoofdstuk 8 en 9 worden twee businesscases voorgesteld die uitgewerkt zouden kunnen worden
in het Veenweidegebied met als doel de verwerking van laagwaardige organische reststromen tot
hoogwaardige toepassingen in de diervoeding of non-food. In elke businesscase staat de
coöperatie over de gehele keten, dus van toeleverancier (reststroom) tot kweek tot (half)fabricaat
tot eindproduct en eindgebruiker, centraal. De businesscases zijn een eerste stap in de
ontwikkeling van een voorspellingsmodel en economisch rendabel proces. Bij gunstige
projectresultaten zal het Veenweidegebied meer kennis krijgen om voor handen zijnde biomassa
met een grotere meerwaarde te valoriseren. Bovendien kunnen de projectresultaten helpen naar
het continue streven van het Veenweiden Innovatie Centrum naar meer duurzaamheid en het
gebruik van hernieuwbare grondstoffen in het Veenweidegebied.
De productie van insecten is (met veel handarbeid en weinig automatisering) een toekomstgerichte
sector waar heel wat werk is voor laaggeschoolde arbeiders of mensen met een beperking. Met
deze ontwikkeling van andere vormen van landbouw (mini vee), wordt ook de economische basis
van het gebied verbreed.
Afzetmarkten binnen het Veenweidegebied zijn feed, petfood en aquacultuur. Vanuit deze markten
is er een toenemende vraag naar alternatieve, duurzame eiwitbronnen voor dergelijke
toepassingen, die niet in concurrentie zijn met humane voeding. Valorisatie van eiwitten en vetten
uit insecten kan mogelijk antwoord bieden aan een dergelijke marktvraag.

5.2

Innovatie

De kweek van BSF op organische reststromen is uitgebreid beschreven in de literatuur en wordt
reeds commercieel toegepast. Echter, de ontwikkeling van meer kleinere BSF-kwekerijen komt nog
niet op gang en zou binnen dit project kunnen plaatsvinden in vrijkomende agrarische gebouwen
(VAB’s) of als nevenactiviteit.
Het kweken van krekels en meelwormen op reststromen is minder bekend. De kweek gebeurt nu
op opfokmeel bedoelt voor pluimvee. Alternatieve kweeksubstraten in de vorm van organische
reststromen zijn nodig om de kweek van krekels en meelwormen duurzamer te maken.
Over het gebruik van sprinkhanen als grasverwerker is in de literatuur weinig bekend. De kennis die
er is van sprinkhanen in relatie tot gras is afkomstig van de kennis die opgedaan is in de
pestbestrijding van zwermsprinkhanen. Het gebruik van organische reststromen als gras en
slootmaaisel om sprinkhanen op te telen is geheel nieuw en biedt meerwaarde voor zowel kwekers
als de afvalverwerkende industrie.

5.3

Acties

Mogelijke acties die uitgezet moeten worden om de productie van insecten op de kaart van de
Veenweiden te krijgen zijn;
1. Het oprichten van een studiegroep van potentiële insectenkwekers en het activeren van een
netwerk van stakeholders voor het genereren en articuleren van innovatievragen, die in het
samenspel tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheid tot stand komen (zie Hoofdstuk 6).
2. Het opstellen van een roadmap (zie Figuur 1 en Figuur 6). Deze geeft een behulpzame
structuur voor de ontwikkeling en uitvoering van de opgestelde innovatievragen.
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3. Het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie op het gebied van gebruik van organische
reststromen als substraat voor (grootschalige) insectenkweek; studie naar de haalbaarheid en
efficiency van het gebruik van specifieke veenweiden reststromen in combinatie met de
diverse geselecteerde insectensoorten (zie Hoofdstuk 7).
4. Uitvoering middels een regionaal ketenproject met de geïnventariseerde stakeholders,
industrie en kennisinstellingen.
o de businesscase insecten als feed voor aquacultuur (zie Hoofdstuk 8)
o de businesscase insecten als specialty feed voor dierentuinen en exotische dieren (zie
Hoofdstuk 9)
5. Het evalueren van de businesscases.
6. Het dissemineren van kennis uit deze projecten naar stakeholders.
7. Mogelijk aanvragen van een nieuwe Green Deal gericht op het verkrijgen benodigde
onderzoekscapaciteit en experimenteerruimte.
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Studiegroepen: Business modelling i.v.m. bedrijfsomschakeling
naar insectenproductie
6.1

Achtergrond en projectdoelstellingen

Probleemstelling en kansen
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geeft aan dat landelijk een grote hoeveelheid
agrarische bebouwing (vab’s) vrij komt te staan. Landelijk wordt verwacht dat tot 2030 minimaal 32
miljoen m² aan agrarische bebouwing hun agrarische functie zal verliezen. Daarvan zal ongeveer de
helft een andere invulling kunnen vinden. De circa 15 miljoen resterende vierkante meters zal leeg
blijven staan. Deze leegstand van agrarische bedrijfsruimte is groter dan de verwachte leegstand
van kantoorruimte of winkelruimte in Nederland in 2030 (Alterra, 2014). De belangrijkste oorzaak
van deze toename in leegstand ligt in de schaalvergroting van de landbouwindustrie. Het
agrarische land wordt bij schaalvergroting wel overgenomen, maar de stallen en woningen
doorgaans niet. Insectenkweek vindt inpandig en gestapeld plaats en kan daardoor een nieuwe
invulling van de leegstaande ruimte voor het agrarische bedrijf betekenen. Tijdens de zogenaamde
trendcolleges ‘kennismaken met de insectenketen’ op de HAS Hogeschool, Wageningen
Universiteit en ZLTO, is gesignaleerd dat steeds meer ondernemers in de groene ruimte interesse
hebben in insectenproductie als alternatieve en/of toekomstige inkomstenbron. ABN AMRO
beschrijft in haar rapport ‘Insectenkweek: kleine sector, grote kansen’ (december 2016) kansen
voor het kweken van eetbare insecten. Hierbij wordt met name gedacht aan het op grote schaal
kweken van meelwormachtige insecten, Black Soldier Fly larven, sprinkhanen en krekels. Figuur 5
is een voorbeeld van een insecten businessmodel.

Figuur 5 Voorbeeld insecten businessmodel

Uit bovenstaand businessmodel blijkt dat in de insectenproductie en waardeketen vele diverse
markten bediend kunnen worden met diverse soorten insecten. Echter moet men wel rekening
houden met het feit dat iedere insectensoort een verschillend kweekproces heeft met betrekking
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tot cyclus, kweeksubstraat en eisen aan huisvesting. Dit is bij geen enkele soort hetzelfde.
Afhankelijk van de verschillende afzetmarkten zijn verschillende verdienmodellen mogelijk.
Benodigde kennis
De businesscase insectenproductie voor specifieke ondernemersgroepen in het Veenweidegebied
verdient nader onderzoek op haalbaarheid van het businessmodel met bijbehorende marktkansen.
Deze kansen dienen echter gezamenlijk met de ondernemer doorgerekend te worden naar iedere
specifieke situatie, wensen en de mogelijkheden (beschikbare ruimte, financiële ruimte, etc.) van
het bedrijf dat wil omschakelen.
Doel van het pilotproject
Agrarische ondernemers te voorzien van de juiste kennis en gegevens om wel/niet te kiezen voor
omschakeling naar gedeeltelijke of volledige insectenproductie.
Economische kansen
Insectenkweek als nieuw verdienmodel voor een gezond agrarisch bedrijf en het behoud van de
agrarische werkgelegenheid in het Veenweidegebied.
Mogelijke stakeholders
• Veenweiden Innovatie Centrum
• Agrarische bedrijven in de Veenweiden
• Toeleveranciers reststromen
• Eindgebruikers

6.2

Werkplan

Activiteiten
In het kader van de ontwikkeling van het businessmodel worden met geïnteresseerde agrariërs
plannen uitgewerkt middels een serie van workshops. Gezamenlijk worden kansrijke
verdienmodellen in de feed en food onderzocht en doorberekend naar benodigde investering.
Resultaten
Insectenproductie in bestaande bedrijfsbebouwing in het Veenweidegebied.
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Haalbaarheidsstudie: gebruik van geselecteerde Veenweidenbiomassa als substraat voor insecten
7.1

Achtergrond en project doelstellingen

Probleemstelling en kansen
In het Veenweidegebied liggen met betrekking tot insectenproductie perspectiefvolle kansen op
het gebied van de verwerking van biomassa (laagwaardige organische reststromen) door insecten.
Het accent zal moeten liggen op de verwaarding van deze biomassa en/of reststromen als
kweeksubstraat voor insecten, waarbij de insecten de rol van bioconverter op zich nemen. Deze
insecten zullen na opkweek toegepast worden als hoogwaardig en waardevol ingrediënt voor feed
en/of food. Zie Figuur 6 voor een roadmap van de mogelijkheden voor insectenindustrie in het
Veenweidegebied.
Kans van slagen van deze beoogde nieuwe activiteit in het Veenweidengebied is in hoge mate
afhankelijk van zowel de beschikbaarheid als de kwaliteit van de benodigde substraten. Met name
de snelheid en mate van efficiëntie waarmee insecten de beoogde biomassa en/of reststromen
kunnen omzet naar lichaamsgewicht is van belang voor een succesvolle kweek. Zowel de opname
van het substraat als de lengte van de levenscyclus zal per insectensoort verschillend zijn.
Benodigde kennis
Wereldwijd worden experimenten naar de toepassing en voederconversie van diverse substraten
voor een groot aantal insectensoorten uitgevoerd. Er is echter nog weinig bekend over
voederconversie en de precieze behoefte aan nutriënten voor insecten. Om deze reden is het
belangrijk om de lokale reststromen te screenen op bruikbaarheid als kweeksubstraat (al dan niet
in mengvorm).
Doel
De haalbaarheidsstudie is vooral bedoeld om de daadwerkelijke perspectiefvolle insect – substraat
combinaties te vinden die daarnaast ook nog in duurzame en perspectiefvolle product-markt
combinaties passen die op een zo kort mogelijke termijn economisch rendement oplevert. Het
sluiten van kringlopen in het Veenweidengebied is hierin een belangrijke randvoorwaarde.
Economische kansen
Door de verwaarding van lokaal aanwezige biomassa in combinatie met de ontwikkeling van
nieuwe bedrijvigheid in de insectenproductie wordt geanticipeerd op het ontwikkelen van een
gezond agrarisch ondernemersklimaat. Met de integrale aanpak van het Veenweiden Innovatie
Centrum, waarin maatschappelijk, ecologisch en economisch duurzamer produceren centraal staat
wordt, in samenwerking met anderen, de eerste stap gezet naar de ontwikkeling van een nieuwe
inkomstenbron en bedrijfsactiviteit die de agrarische bedrijvigheid in de Veenweiden kansen biedt
en gezond houdt en welke economisch rendabel is en maatschappelijk gewaardeerd wordt. Hierin
worden ondernemers aangesproken op slim ondernemerschap.
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Mogelijke stakeholders
• Leveranciers biomassa
• (Potentiele) insectenkwekers
• Substraatproducent
• Kennisleveranciers

Heineken Zoeterwoude
Diverse agrariërs, Bestico – Berkel en Rodenrijs
Arie Blok Diervoeding / AVEVE – Woerden
Louis Bolk Instituut – Driebergen
NGN –‘s Hertogenbosch
Nijboer Consultancy – Exotic animal & zoo
nutritionist – Bergschenhoek

Figuur 6 Roadmap insectenindustrie in het Veenweidegebied

7.2

Werkplan

Activiteiten
Op hoofdlijnen zijn de activiteiten in dit haalbaarheidsonderzoek als volgt:
1. Screening beschikbaarheid (wanneer en hoeveel), samenstelling en kwaliteit van biomassa
en/of reststromen uit het Veenweidegebied
2. Literatuuronderzoek en pilots naar nutriëntenbehoeften van diverse insectensoorten
3. Ontwikkelen duurzame substraten op basis van de aanwezige biomassa en/of reststromen,
waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met het sluiten van kringlopen in de
Veenweiden.
4. Testen acceptatie, life cycle per insect en groeitesten van diverse geselecteerde
insectensoorten, bepalen voederconversie van de diverse substraten
5. Bepalen gezondheid en samenstelling van het insect en het restsubstraat na oogsten.
Resultaten
Duidelijkheid over haalbaarheid en rendement van insectenkweek op lokale substraten vervaardigd
uit biomassa en/of reststromen uit de Veenweiden.
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Businesscase 1: Insecten in de aquacultuur
8.1

Achtergrond en project doelstellingen

Probleemstelling en kansen
In Nederland is sprake van een groeiende behoefte aan eiwitten voor diervoeding, waaronder ook
visvoer. Hierin kan (deels) worden voorzien door in eigen land insecten te kweken als alternatief
voor het geïmporteerde soja- en vismeel wat oa. wordt toegepast in visvoeders. Naar verwachting
gaat in de zomer van 2017 Europese wetgeving van kracht die het mogelijk maakt om insecten als
ingrediënt van vissenvoer te gebruiken. Het vervangen van vismeel door insecten draagt bij aan
een duurzamere aquacultuur en past ook beter bij het ‘oerdieet’ van de vis.
De aquacultuur in Nederland zal door de klimatologische omstandigheden naar alle
waarschijnlijkheid geen grote industrie worden. De mogelijkheid doet zich wel voor om groot te
worden in uitgangsmaterialen zoals pootvis. Blue Linked, een experimenteel broedhuis voor vissen
in Utrecht (heeft de wens om te verhuizen naar de regio Alphen aan de Rijn), geeft aan dat de
overstap van jonge vissen van levend naar geëxtrudeerd droogvoer een gevoelige stap is in het
kweekproces, met als gevolg een hoge sterfte van de jonge vislarven.
In het experimenteel broedhuis pootvis werkt Blue Linked met een innovatief kweeksysteem. Een
belangrijk kenmerk hiervan is de continue aanwezigheid van een gevarieerd aanbod aan
voedseldiertjes: kleinere raderdiertjes (Brachionus) en grotere roeipootkreeftjes (copepoden).
Dankzij het gevarieerde voedselaanbod worden in het broedhuis de vislarven in hun vroege
ontwikkeling gestimuleerd om op een natuurlijke manier voedsel te zoeken. Met een veelzijdig
ontwikkeld zoekgedrag, is naar verwachting de overstap van levend voer naar droogvoer minder
ingrijpend. De volgende stap die Blue Linked wilt zetten is om de kleine visjes te voeren met een op
insecten gebaseerd voeder. Blue Linked geeft aan dat natvoer waarin insecten verwerkt zijn deze
overgang kan faciliteren met als uitkomst een hoger overlevingspercentage.
Benodigde kennis
Wereldwijd worden experimenten naar de toepassing van insecten in diëten voor vissen
uitgevoerd. Er is echter nog weinig informatie bekend in welke verhoudingen, vorm, textuur en
technologie benodigd is om vismeel in het voer voor jonge vissen te vervangen door insecten.
Doel van het pilotproject
Dit pilotproject wil een alternatief ontwikkelen om bestaand droog visvoer, waarin vismeel
verwerkt is, te vervangen met een product waarin insecten zijn verwerkt in plaats van vismeel. Het
doel is een verbeterd visvoer te ontwikkelen wat bijdraagt aan een efficiënte opkweek van
vislarven, met als resultaat een lagere uitval van de vislarven bij de voerovergang en een betere
verteerbaarheid en opname van het voer, hetgeen moet leiden tot robuuste en gezonde pootvis.
Economische kansen
Door de verwaarding van lokaal aanwezige biomassa in combinatie met de ontwikkeling van
nieuwe bedrijvigheid in de insectenproductie wordt geanticipeerd op het ontwikkelen van een
gezond agrarisch ondernemersklimaat. De productie van insecten is (met veel handarbeid en
weinig automatisering) een toekomstgerichte sector waar heel wat werk is voor laaggeschoolde
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arbeiders of mensen met een beperking. Met deze ontwikkeling van andere vormen van landbouw
(mini vee), wordt ook de economische basis van het gebied verbreed.
Mogelijke stakeholders
• Leveranciers biomassa
• Insectenkwekers
• Producent voeders
• Viskwekerij

8.2

(Agrarische) bedrijven Veenweidegebied
Bestico BV, Koppert Biological Systems – Berkel Rodenrijs
NGN Products BV – ’s Hertogenbosch
Blue Linked – Utrecht

Werkplan

Activiteiten
Op hoofdlijnen zijn de activiteiten in dit project als volgt:
1. Ontwikkeling van het concept ‘broedhuis van de toekomst’ in het Veenweidegebied
2. (Door-) ontwikkeling & opschaling duurzame technologie voor het broedhuis, de
zogenaamde ‘hatchery’, inclusief variaties in gebruik zoals gecombineerde teelt en/of
ontkoppelen van onderdelen van een systeem
3. Duurzame voerontwikkeling op basis van duurzame en natuurlijke ingrediënten zoals
insecten, zo dicht mogelijk passend qua vorm, grootte, textuur en samenstelling bij het
natuurlijk voer.
4. Testen acceptatie en groeitesten van het potentieel van levende insecteneitjes en minilarven (daglarven) van diverse insectensoorten als levend visvoer voor vislarven.
5. Testen acceptatie en groeitesten nieuw geformuleerd voer voor de opkweek van larven tot
gezonde pootvis
6. Bepalen welzijn en gezondheid van de pootvis
Resultaten
Het resultaat van de ontwikkeling van deze businesscase zal zijn:
1. Een experimenteel broedhuis voor pootvis is gevestigd in het Veenweidegebied
2. Verbeterde output van ‘het broedhuis van de toekomst’
3. Nieuwe, duurzame samenstelling van visvoeding voor jonge larven is ontwikkeld (insecten
vervangen niet duurzame ingrediënten zoals vismeel en soja).
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Businesscase 2: Specialty pet-food op basis van insecten voor
exotische dieren
9.1

Achtergrond en project doelstellingen

Probleemstelling en kansen
Traditioneel wordt het overgrote deel van de insecten die in Nederland gekweekt worden
gekweekt voor de petfood- en dierentuinindustrie. De insecten gaan rechtstreeks van de kwekerij
naar de dierenspeciaalzaak, de hengelsportzaak of de dierentuin. Dit zijn afzetmarkten die geen
beperkingen kennen voor wat betreft de wet- en regelgeving omtrent het voeren van dierlijke
eiwitten, zoals die wel bestaat m.b.t. landbouwhuisdieren. Dit biedt ruimte om nieuwe producten
met insecten als ingrediënt voor deze afzetmarkten te ontwikkelen. Op deze manier wordt kennis
opgedaan met betrekking tot de kweek van insecten (op grote schaal) en kan dit dienen als
voorloper op het mogelijk in de toekomst toegestane gebruik van insecteneiwit in diervoeders
voor landbouwhuisdieren.
Benodigde kennis
Dit pilotproject wil een nieuwe range petfood producten ontwikkelen waarin insecten een
bestanddeel vormen van het voer voor dieren die van nature insecten eten. Hierbij wordt gedacht
aan gespecialiseerde diëten voor:
1. (Kleine) zoogdieren: basisvoedsel en welzijn verrijkend voeders omnivoor en carnivoor
2. Vogels: Insectivores en omnivoren
3. Kleine primaten: bijvoeding met insecten verrijkte voeders
De hoge kostprijs van het insecteningrediënt is in deze afzetmarkt van minder belang.
Doel van het pilotproject
Marktkansen creëren voor insecten door middel van het ontwikkelen van specialties in
nichemarkten, waardoor de insectensector zich verder zal ontwikkelen. Het ontwikkelde voer zal
een bijdrage leveren aan;
• welzijnsbevordering van het algemeen welzijn van de dieren
• bevorderen van de diergezondheid
• het in stand houden van de populatie van exotische dieren
Economische kansen & risico’s
Arie Blok Diervoeders is een belangrijke producent van specialty pet-voeders. Arie Blok Diervoeding
belevert vanuit Woerden naast ca. 70% van de Nederlandse dierentuinen met droogvoeders ook
een groot deel van de Europese dierentuinen. Arie Blok Diervoeding ziet kans haar markt uit te
breiden met op insecten gebaseerde voeders in Europa, niet alleen bij dierentuinen en
gespecialiseerde petfood. Arie Blok Diervoeding mag in zijn mengvoederfabriek geen dierlijke
producten verwerken, dus ook insecten. NGN Products zal de productie voor Arie Blok Diervoeding
uitvoeren.
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Mogelijke stakeholders
•

Leverancier biomassa

(Agrarische) bedrijven Veenweidegebied

•

Insectenkwekers

Bestico / Koppert Biological Systems – Berkel Rodenrijs

•

Diervoedingsleverancier

Arie Blok Diervoeding / AVEVE – Woerden

•

Voerproducent

NGN Products – ‘s Hertogenbosch

•

Kennisleveranciers

Louis Bolk Instituut – Driebergen
Nijboer Consultancy – Exotic animal & zoo nutritionist Bergschenhoek

9.2

Kort werkplan

Activiteiten
1. Ontwikkeling van gespecialiseerde exotische diervoerders op basis van duurzame en
natuurlijke ingrediënten zoals insecten, die voor wat betreft vorm, grootte, textuur en
samenstelling zo dicht mogelijk bij het natuurlijk voer voor het exotische dier passen:
2. Testen acceptatie en opneembaarheid door het doeldier
3. Bepalen welzijn en gezondheid van de doeldieren na een periode van aanbieding van de
nieuw ontwikkelde voeders
4. Ontwikkelen marketingstrategie
Resultaten
Openen van nieuwe markten op het gebied van innovatieve specialty diervoeders die gebaseerd
zijn op insecten die gekweekt worden in het Veenweidegebied op reststromen afkomstig uit het
Veenweidegebied.
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