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Apeldoorn, 12 november 2018 

 
Agrifirm kondigt samenwerking met Protix aan 
 
Agrifirm kondigt een samenwerking met Protix aan, die zal resulteren in het op de 

markt brengen van diverse nieuwe initiatieven waarbij gebruik wordt gemaakt van door 

Protix geleverde ingrediënten gemaakt uit insecten. De initiatieven variëren van het 

ontwikkelen van concepten voor vleeskuikens, leghennen en varkens tot gerichte 

toepassingen voor een circulaire bodemverbeteraar.  

 

Dick Hordijk, CEO van Agrifirm: “We zijn er trots op dat we onze krachten bundelen met die 

van een andere Nederlandse pionier op het gebied van circulariteit en duurzaamheid. Deze 

samenwerking past binnen de missie van Agrifirm om een verantwoorde voedselketen te 

creëren voor toekomstige generaties. De toekomst van voedsel dwingt alle spelers in het 

wereldwijde voedselsysteem om opnieuw te kijken naar hun oude ideeën over hoe voedsel 

wordt gemaakt, waar het vandaan komt en of het echt gezond en duurzaam is. Een 

verantwoorde voedselketen voor toekomstige generaties kan alleen worden gerealiseerd 

indien alle spelers daadwerkelijk bereid zijn hun gewoonten te veranderen. Een 

verantwoordelijkheid die ook zakelijke kansen met zich meebrengt. Wij zijn van mening dat 

hier een mooie kans ligt voor het ontwikkelen van meer concepten als ‘OERei’, een innovatief 

ei-concept dat Protix enkele maanden geleden succesvol op de markt heeft gebracht.” 

 

Protix is de eerste en grootste producent van gecertificeerde, hoogwaardige en duurzame 

ingrediënten gemaakt uit insecten. Producten ProteinX, LipidX en Bloosom worden gemaakt 

in een productiefaciliteit van wereldklasse en zijn gebaseerd op de zwarte soldatenvlieg. Met 

hun pioniersmentaliteit en gedrevenheid om een maatschappij te realiseren met een kleine 

ecologische voetafdruk, willen ze het huidige voedselsysteem op de helling zetten en 

rigoureus verbeteren. Tarique Arsiwalla, oprichter en Chief Commercial Officer van Protix: 

“Met Agrifirm hebben we een waardevolle partner, nieuwe klant en leverancier gevonden, 

met veel kennis en ervaring. Het bedrijf heeft een duidelijke ambitie om te zorgen voor 

positieve en blijvende verandering, door een voedselsysteem te realiseren dat duurzamer en 

meer circulair is. We zijn er trots op dat we elkaar bij  die missie kunnen steunen.” Ronald 

van de Ven, directeur van Agrifirm Noord-West Europa: “De op resultaatgerichte cultuur van 

Protix past goed binnen onze ambities. We breiden ons onderzoek uit met hun ingrediënten 

en ontwikkelen innovatieve nieuwe producten en concepten voor houders van kippen, 

leghennen en varkens, zowel in Nederland als daarbuiten. Ook verbreden we ons bereik om 

het volledig potentieel te ontdekken van de natuurlijke bodemverbeteraar van Protix - met 

een hoog gehalte aan organische stoffen – en de bijkomende eigenschappen ervan.  

We gaan uitgebreid onderzoek in het veld doen en samenwerken met het team van Protix om 

dit verder te vermarkten in de vorm van nieuwe producten die zowel goed zijn voor ons als 

voor de planeet.” Deze aankondiging volgt op een aanzienlijke capaciteitsuitbreiding die 

Protix op dit moment in Nederland realiseert en die in het tweede kwartaal van 2019 

operationeel zal zijn. 
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Royal Agrifirm Group 

 

Met meer dan 3.000 betrokken medewerkers met de ambitie om iedere dag te excelleren, 

draagt Royal Agrifirm Group bij aan een verantwoorde voedselketen voor toekomstige 

generaties. Wij leveren meetbare, relevante en duurzame waarde op het boerenerf, op de 

akker en aan de voederindustrie. 120 jaar geleden opgericht in Nederland, zijn we nu een 

toonaangevende, agrarische coöperatie met een internationaal netwerk van dochterbedrijven 

gevestigd in 16 landen in Europa, Zuid-Amerika en Azië en een wereldwijd distributienetwerk. 

Binnen deze regio’s opererend onder de lokale merken: Agrifirm, Nuscience, Nutral, 

Nutrifarma, Preconex, Lusai, Cehave Korm, Bonda en Oldambt. 

Door talloze jaren van mondiaal wetenschappelijk onderzoek te combineren met lokale, 

specifieke kennis van de agrarische en veevoedersector, bieden wij onze klanten wereldwijd 

de beste oplossingen voor de uitdagingen waar zij iedere dag mee te maken hebben. Met 

kwalitatief hoogwaardige diervoeders, premixen, concentraten, mineralenmengsels en 

additieven voor de veevoederindustrie, producten voor gewas- en teeltverbetering, dier- en 

gewasspecifieke digitale oplossingen en professioneel advies, bieden we nutritionele 

oplossingen voor ondernemende veehouders, integraties, voerbedrijven, distribiteurs en 

teeltoplossingen voor telers. Wij willen de nummer één kennis- en oplossingsgerichte partner 

zijn voor onze klanten op het gebied van veevoeders, teelten en dier-, plant- en 

bodemgezondheid. Better Together!  

 

Better Together | www.agrifirm.com 

 
Caroline Peeck, PR-officer 

M: +31 6 388 28 177 

E: c.peeck@agrifirm.com  

 

 

Protix 

 

Sinds de oprichting in 2009 is het Protix missie om het voedselsysteem terug in balans met 

de natuur te brengen: circulariteit en gebruik van natuurlijke grondstoffen staan hierbij 

centraal. Het bedrijf produceert eiwitten en andere hoogwaardige nutrienten uit insecten. 

Deze insecten worden gekweekt op plantaardige reststromen; hierdoor wordt tegelijkertijd 

een bijdrage geleverd aan het terugdringen van voedselverspilling. Door hoogwaardige 

nutrienten uit insecten op een betrouwbare basis te leveren aan klanten maakt Protix 

vandaag al blijvende impact. We zijn trots op onze innovatieve veevoer concepten waarbij 

stappen voorwaarts gezet worden op zowel footprint als dierenwelzijn. Ons bedrijf staat nooit 

stil, het ontwikkelt zich dagelijks dankzij onze medewerkers die met passie pionieren. Protix 

medewerkers zijn te vergelijken met mieren: ze zijn sterk en werken samen om krachtige 

nieuwe structuren neer te zetten. Deze structuren, waarbij insecten centraal staan, dragen bij 

aan een toekomst bestendige voedselketen voor zowel mens, dier en milieu. 

 

www.protix.eu  

 

Tarique Arsiwalla 

M: +31-6-39 48 18 81 

E: Tarique.Arsiwalla@protix.eu 
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