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Welkom en 
introductie
Veerle Van linden
Voorzitter werkgroep onderzoek, strategisch 
platform insecten



BELEID

PRAKTIJKONDERZOEK

ALLE toepassingen van 
insecten:
- Eiwitbron voor mens
- Eiwitbron voor dier
- Verwerkers 

nevenstromen
- Grondstoffen voor 

bio-economie
- Biologische 

gewasbescherming

Werkgroep 
onderzoek

Stuurgroep







Insecten 
eten?

Of toch 
niet?



Onderscheid tussen toepassingen van insecten:

Humane voeding
•Novel Food
•FOD Volksgezondheid

Diervoeder
•2 x 

diervoederregelgeving
•FAVV

Biotech
•1 x 

diervoederregelgeving
•FAVV 





Productie, 
verwerking en 
vermarkting van 
insecten in België
Tom Van den Bogaert
Departement Landbouw en Visserij





Productie Verwerking Vermarkting

Aantal bedrijven
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Spreiding van insectenbedrijven in België

Productie Verwerking



Spreiding van insectenbedrijven in België

Vermarkting



Welke insecten krijgen de meeste 
belangstelling in de markt?

Meelworm

Krekel

Sprinkhaan



Welke insecten krijgen de meeste 
belangstelling in de markt?

Buffaloworm

Zwarte soldatenvlieg (BSF)



Samengevat



Toepassingen

Productie Verwerking



Toepassingen

Vermarkting



Belangrijkste conclusies voor insectensector 
in België anno 2022

Bedrijven combineren meestal verschillende activiteiten op één 
bedrijf (productie, verwerking, vermarkting)

West-Vlaanderen is de meest actieve provincie in insectenkweek, 
verwerking en vermarkting

Meelworm is het populairste insect in België, zowel voor productie, 
verwerking als vermarkting

Petfood is een belangrijke afzetmarkt voor de insecten 
producerende sector (vnl. economische redenen, groeimarkt)



Insecten 
eten?

Of toch 
niet?



Onderzoek rond insecten in 
België



Overzicht

> 50 onderzoeksprojecten

4 type insecten:
BSF
Meelworm
Sprinkhaan
Krekel

8 onderzoeksthema’s: 
valorisatie nevenstromen,
(milieu)duurzaamheid,
rendement, 
voedselveiligheid, 

15 onderzoeksinstellingen

4 toepassingen:
humane voeding, 
diervoeding (landbouwdieren),
petfood (niet-landbouwdieren),
frass (uitwerpselen van insecten)

nutritionele verbetering - food, 
nutritionele verbetering - feed,
allergeniciteit, 
plagen en ziekten



Insectensoorten
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Onderzoeksthema’s

Totaal

Ander thema

Milieuduurzaamheid

Nutritioneel - Feed

Nutritioneel - Food

plagen en ziekten

Rendement

Valorisatie nevenstromen

Voedselveiligheid



Toepassi
ngen

andere diervoeding frass humane voeding niet bepaald petfood

Humane 
voeding

Andere

Diervoeding

Frass

Onbepaald

Pet
food



Meer info

www.vlaanderen.be/landbouw/insecten
Werking SPI (ook in ENG)
Wetgeving
Onderzoek
Contactpersonen
Voorlichtingsmateriaal (powerpoints, filmpjes…)

www.insectinfo.be
Aankondiging events
Begeleide bezoeken aan insectenunits Inagro



Bedankt!


