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Insecten als oplossing voor
diervoeder- en voedselprobleem
De wereldvoedselvoorziening wordt een steeds grotere uitdaging.
Een unieke oplossing hiervoor is het kweken van insecten als voedsel
voor bijvoorbeeld kippen en varkens. Net als het door insecten
omzetten van reststromen uit de voedselindustrie in eiwitten en
vetten. Bovendien is in de Eiwitversnellingsagenda uitgesproken om
de Nederlandse omzet in duurzame eiwitten binnen 3 jaar minimaal
te verdubbelen, van 70 tot 150 miljoen euro. Wet- en regelgeving
maakt het grootschalig kweken van insecten vanwege volks- en
diergezondheidsaspecten nog niet mogelijk. Het is te nieuw en
te innovatief. Deze Green Deal richt zich op het wegnemen van
juridische knelpunten hierin, in zowel Nederland als Europa.
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Wie? Verenigde Nederlandse
Insectenkwekers (Venik),
ketenpartners uit InsectCentre,
het Planeet, Wageningen UR en de
ministeries van Economische Zaken,
Infrastructuur en Milieu en Verkeer
en VWS.
Wat? Het wegnemen van
belemmeringen in wet- en
regelgeving voor de grootschalige
productie van insecten in kwekerijen
op rest- en afvalstromen voor
diervoeders en voedsel. In Nederland
en Europa.

Successen
Venik creëert samen met de 16 partijen uit InsectCentre wereldwijd aandacht voor het benutten
van insecten, om zo belemmerende wet- en regelgeving weg te nemen. Kwekers stellen
onder andere kwaliteitseisen en handboeken op om risicobeoordeling te vereenvoudigen en
regulering te versnellen. Ze werken hiervoor samen met het NVWA. Ook is een lobby in Brussel
gestart en wordt nauw samengewerkt met de Rijksoverheid.

			
“In de natuur eten insecten organisch (afval)
materiaal en scharrelkippen insecten. Wij willen dat ze dit veilig
doen. Daarom willen we aan alle eisen voldoen. Maar
wettelijk mag dit nog niet, daarom moeten we de wet ombuigen.”
– Marian Peters, projectmanager van de Verenigde Nederlandse Insectenkwekers

Lessen
• Voordat je kunt investeren in productiefaciliteiten voor het kweken van insecten, moet
je weten wat de risico’s zijn. Nederlandse kwekers hebben grote stappen gemaakt in
risicobeoordeling.
• Je kunt op nationaal niveau heel veel discussie aanzwengelen en
samenwerkingsbereidheid creëren. Waar een wil is, is een weg!
• Voor het veranderen van en helderheid verschaffen over wet- en regelgeving is hulp
van de Rijksoverheid een vereiste. Het blijkt dat Nederlandse bedrijven en de overheid
heel goed kunnen samenwerken in vergelijking met andere landen. Daarom lopen zij
op dit gebied ook zo ver vooruit.
• Bij een nieuwe industrie als insecten kweken, is een systeem om de productie te
controleren een vereiste. In Nederland is met steun van de overheid een prima
kwaliteitssysteem ontwikkeld op bedrijfsniveau bij de insectenkwekers. Hierbij wordt
voldaan aan de normen van de wet voor voedselproductie. Voor de insectenkwekers
was het bijvoorbeeld nieuw om te werken met tracking en tracing.

	Meer lezen?
www.venik.nl

Met de Green Dealaanpak geeft de Rijksoverheid ruimte aan vernieuwende initiatieven
uit de samenleving voor duurzame economische groei. www.greendeals.nl

