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 Resource efficiency

 Circulair en Klimaatneutraal

 Gezonde dieren en mensen

 Duurzame veehouderijsystemen

Grootste uitdagingen voor de veehouderij en 

diervoeder sector
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Recente ontwikkelingen in beleid (NL)
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Recente ontwikkelingen in beleid (EU)
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• Insecten - ‘dierlijke bijproducten’ 
• Van landbouwhuisdieren afkomstige eiwitten zijn 

verboden voor gebruik in voer voor herkauwers en 
eenmagige dieren (bijv. varkens en pluimvee). BSE 
Verordening nr. 999/2001 (zie artikel 7 en bijlage 
IV)

• Opgemerkt moet worden dat het voederverbod niet 
van toepassing is op hele insecten noch op van 
insecten afgeleide vetten.

• De verordening nr. 2017/893 staat inderdaad het 
gebruik toe van insecteneiwitten afkomstig van 
zeven insectensoorten, namelijk zwarte soldaatvlieg 
(Hermetia illucens), gewone huisvlieg (Musca
domestica), gele meelworm (Tenebrio molitor), 
kleine meelworm (Alphitobius diaperinus) , 
Huiskrekel (Acheta domesticus), Bandkrekel 
(Gryllodes sigillatus) en Veldkrekel (Gryllus
assimilis) - in voer voor aquacultuurdieren. 

• De Europese Commissie onderzoekt momenteel de 
mogelijkheden om een nieuwe herziening van de 
voederverbodregels voor te stellen om varkens- en 
insecteneiwitten in pluimveevoeder toe te laten. 

• Anti-kannibalisme principe
https://ipiff.org/insects-eu-legislation/

Naar verwachting wordt het verbod in 2021 
opgeheven en is het dan ook mogelijk om 
insecteneiwitten in pluimveevoeders op te nemen.

https://ipiff.org/insects-eu-legislation/


Insecten als eiwitrijke diervoedergrondstof

6



Insecten in de keten
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 Zwarte soldatenvlieg (Hermetia illucens)

 Huisvlieg (Musca domestica)

 Meelworm (Tenebrio molitor, Alphitobius diaperinus)

 Krekel (Acheta domesticus)

Voorbeelden van grootschalige kwekerijen:

● Enviroflight – Darling (BSF) VS

● Agriprotein (o.a. BSF) Belgie, Zuid Afrika

● BioFlyTech (BSF en huisvlieg) Spanje

● HaoCheng Mealworms China

● Ynsect (meelwormen) Frankrijk

● Protix (BSF) Nederland

● Proti-Farm (meelwormen) Nederland

● Hermetia GmbH (BSF) Duitsland

Insectensoorten geschikt voor grootschalige productie
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 Insecten larven (levend)

 Insecten larven (intact, gevriesdroogd)

 Insecten larven verwerkt

 Insectenmeel (gemalen larven)

 Insecten olie

 Insecten eiwit

 Chitine, antimicrobiële peptiden

 Vetzuren (laurinezuur)

Insecten producten
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 Samenstelling

● Aminozuurprofielen

● Vetzuurprofielen

● Vertering
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Nutriënten verteerbaarheid en performance pluimveevoeders

11

Doerper, Veldkamp, Dicke, 2020. Use of black soldier fly and housefly in feed to 

promote sustainable poultry production. https://doi.org/10.3920/JIFF2020.0064

https://doi.org/10.3920/JIFF2020.0064


 Insectenproducten zijn een goed alternatief om traditionele eiwitrijke ingrediënten in 
diervoeding gedeeltelijk te vervangen zonder de groeiprestaties, productkwaliteit en 
gezondheid nadelig te beïnvloeden

 Gezondheid bevorderende eigenschappen – terugdringen antibioticagebruik

 Verbetering dierwelzijn

 Wetgevende belemmeringen

 Verder onderzoek vanuit diervoederperspectief:

● Nutriëntenbehoefte van insecten

● Voedingswaarde van organische reststromen voor insecten

● Verwerking van insecten (proteïne, olie, chitine, laurinezuur, bioactieve 
peptiden)

● Voedingswaarde van insecten voor landbouwhuisdieren

● Gezondheid en gedrag bij dieren, groeiprestaties, productkwaliteit

Conclusies
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 PPS Insect products as health promoter in poultry and pig feed (2021-2023)

● Vleeskuikens en gespeende biggen

 NWA project Insects as sustainable feed for a circular economy: interdisciplinary 
approach to value chain development (INSECTFEED) (jan 2020-2024)

● Vleeskuikens en leghennen

 EU project Sustainable Insect Chain (SUSINCHAIN) (okt 2019-okt 2023)

● Leghennen en gespeende biggen

Actuele ontwikkelingen pluimveeonderzoek
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Dank voor uw aandacht
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