Insecten
vormen zesde
dierhouderijsector
in Nederland

Meelwormkweek-onderzoek HAS studenten
in Insectlab van de HAS Hogeschool.

TEKST JOHAN KLEIN HANEVELD, EINDREDACTEUR

De commerciële kweek van insecten is in opkomst, ook in Nederland. In 2019 waren er
31 Nederlandse bedrijven die insecten kweekten, maar in 2021 waren het er al meer dan 45.
“Daarbij hebben we de meer dan 21 deelnemers aan onze beginnerscursus voor ondernemers
die willen overstappen op de insectenkweek, nog niet eens meegeteld,” vertelt Olga Haenen.
Zij is sinds 2018 als lector betrokken bij het INVIS (Insecten en vis: gezond, duurzaam en
veilig) van HAS Hogeschool. De Europese organisatie IPIFF voorspelt dat in 2030 binnen
de EU 260.000 ton aan insectenproducten geproduceerd zal worden.
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Krekel bemonsteren voor
bacteriologisch onderzoek.
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