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Koning Willem-Alexander bezoekt Protix en opent de meest 

geavanceerde insectenkwekerij ter wereld 

Bergen op Zoom 2 mei 2019 – Op dinsdagochtend 11 juni zal Zijne Majesteit de Koning 

Willem-Alexander insectenkweker Protix in Bergen op Zoom bezoeken. Protix viert de 

opening van de nieuwe insectenkwekerij en tevens haar 10-jarig bestaan.  

 

Tijdens het bezoek krijgt Koning Willem-Alexander een rondleiding door de meest 

geavanceerde insectenkwekerij ter wereld. Tijdens het bezoek aan Protix wordt de 

Koning vergezeld door minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit.  

 

Oprichter en ceo Kees Aarts: “Wij zijn zeer vereerd dat we op 11 juni Koning Willem- 

Alexander mogen ontvangen tijdens de opening van onze state-of-the-art kwekerij in 

Bergen op Zoom. Hier worden insecten gekweekt die plantaardige reststromen omzetten 

in duurzaam eiwit voor een toekomstbestendige, circulaire voedselketen. Protix is een 

van de leidende Agritech scale-ups van de wereld. De opening van de nieuwe 

productiefaciliteit in Bergen op Zoom is niet alleen voor Protix maar voor de hele 

insectenindustrie een heuse transformatie. Deze kwekerij is uniek in Nederland, Europa 

en de wereld. Protix bestaan dit jaar 10 jaar en is een voorbeeld van innovatie in de 

Agrifood sector”.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Over Protix 

Protix is een bedrijf dat insecten produceert voor duurzaam vlees, vis en ei. Wij gebruiken 

plantaardige reststromen uit de omgeving (o.a. Bergen op Zoom) als voer voor insecten. Onze 

insecten worden vervolgens gebruikt als hoogwaardige voedingsbron in diverse voeders voor vissen, 

kippen en andere dieren, net zoals in de natuur. Op deze manier sluit Protix de voedselkringloop; 

voedselresten worden hergebruikt en teruggebracht in onze voedselketen op een hoogwaardige, 

voedselveilige manier, een echt circulair systeem. Protix draagt daarmee bij aan een voedselsysteem 

dat weer in balans is met de natuur. Wij zijn in 2009 begonnen en uniek in de wereld door onze 

kennisvoorsprong. 

 

Media contact 

Elselina Battenberg, communicatiemanager  

M: +31 6 52 67 92 23 

E: Elselina.battenberg@protix.eu 

mailto:Elselina.battenberg@protix.eu

