
Feiten & Cijfers 
 
Over Protix  

• Protix is het meest toonaangevende insectenbedrijf in circulaire, natuurlijke en duurzame 
eiwitten van insecten. 

• Onze visie is een voedselsysteem dat in balans is met de natuur. Insecten maken deel uit 
van de oplossing voor de eiwitcrisis, terwijl we werken aan een natuurlijk en circulair 

voedselsysteem met minimale voedselverspilling. 

• Protix collaborates with over 20 universities and schools and regularly publishes it’s work 
in international peer reviewed journals 

• De Hermetia Illucens (Zwarte Soldaatvlieg) is de belangrijkste speler in het realiseren van 
onze visie: hun larven dienen als een unieke bron van eiwitten voor voedsel en veevoer. 

• Protix bewerkt insecten voornamelijk voor vis- en veevoer, inclusief petfood. 

• Protix heeft producten in meer dan 20 landen variërend van vis- en pluimveevoer tot 
petfood. 

• De vestiging in Bergen op Zoom maakt gebruik van de modernste technologie en is uniek 
op het niveau van automatisering, digitalisering en capaciteit. 

• De nieuwe faciliteit kan eiwit produceren om voer te verschaffen voor meer dan 5 miljoen 
zalmen en kan zorgen voor de productie van 250 miljoen eieren die worden gelegd door 

kippen te voeren met soja-vrij voer. 

• Onze producten worden gebruikt in meerdere snelgroeiende markten, zoals high-end 
petfood, speciale dierenvoedingingrediënten, aquafeed (vis en garnalen) en 
voedingsconcepten, waaronder OERei, verkrijgbaar bij supermarkten in heel Nederland. 

 
In de afgelopen 10 jaar 

• Grootste producent ter wereld met de meest uitgebreide ervaring in uitvoer. 

• Patentportfolio met meer dan 20 patenten voor alle aspecten van het fokken tot aan 
kweken en verwerken. 

• Commercieel actief in meer dan 20 landen en 2000 verkooppunten voor klanten in de 
petfood-, feed-, fishfeed-, levensmiddelenindustrie, in lijn met trends naar duurzame en 
natuurlijke ingrediënten. 

• Initiatiefnemer en oprichter van de insectenproducentenorganisatie IPIFF. Onze strategie 
heeft binnen vier jaar nieuwe EU-wetgeving mogelijk gemaakt, de snelste ooit in de 
regelgeving voor voedselsystemen. 

• Gebouwd aan een team van de beste mensen met meer dan 120 leden en 20 in R&D. 

• Grootste financiering in 2017 van €45 miljoen om een nieuwe faciliteit te bouwen in 
Bergen op Zoom, Nederland. 

• Totaal geinvesteerd kapitaal van 70 miljoen euro. 

• Protix heeft de Technology Pioneer award gewonnen in 2015 bij het World Economic 
Forum 

• Oprichter Kees Aarts zit in de board van van het WEF en is lid van het WBCSD, waar hij 
meeschrijft over de toekomstige eiwit- en voedselsysteemtransformatie. 



Onze concepten 
• OERei 

o Protix zorgt voor de insecten voor het dieet van de kippen die deze eieren leggen, 

waarbij dierenwelzijn en duurzaamheid worden gecombineerd. OERei wordt 
momenteel verkocht bij Albert Heijn, Jumbo, Deen en Agrimarkt 

• Friendly Fish 
o Insecten in plaats van vismeel voor visvoeding, waardoor er geen "vis voor vis" 

meer nodig is. 
 
Onze producten 

• Protix ProteinX 
o Ideaal geschikt voor vis- en petfood. Het Product kan worden gebruikt als mono 

proteïne in deze toepassingen.  

• Protix LipidX 
o Hoogwaardig gezuiverde insectenolie, dat ideaal is voor toepassingen in de 

jongdier voeding zoals biggenvoer. Door het hoge gehalte aan Laurinezuur (>40%) 
heeft het antibacteriele eigenschappen 

• Protix FlytilizerX 
o Een volledig natuurlijke, circulaire en duurzame bodem verrijker die gemaakt 

wordt van het substraat waar de insecten op groeien. Het product kan een 
natuurlijk evenwicht in de bodem creëeren. Het product heeft een hoog 
organischestof gehalte en het bevat chitine (de huidjes van de larven) 

• Protix PureeX 
o Hypoallergeen vers ingrediënt dat gebruikt wordt als basis voor veevoer, natvoer 

voor pets en andere dieren 
 
Het potentieel van insecten 

• Vermindering van de druk op soja- en vismeel 
• Oplossen van voedselverspilling door natuurlijke veranderingen 
• Het leveren van zeer voedzame eiwitten en verbindingen aan diervoeders en 

levensmiddelen 
• Lokale en circulaire upcycling van voedselafval tot diervoeders en voedingsproteïnen 
• Verbetering van het dierenwelzijn van verschillende dieren, waaronder kippen, vissen, 

kalkoenen en garnalen 
• Toenemende wereldwijde eiwitvoorziening 
• Het verzorgen van nieuwe eiwitvoorziening met een lage afhankelijkheid van land, 

water en energie 
• Vermindering van de afhankelijkheid van de import van eiwitten in gebieden zoals Afrika 

  



Korte algemene feiten 

• Insecteneiwit is het antwoord op veel problemen waar we vandaag de dag mee te 
maken hebben.  

• Insecten kunnen groeien op voedselresten; een wereldwijd leveringspotentieel van 1,5 
miljard ton voedselverspilling met een potentieel van 100 tot 150 miljoen ton onbenutte 
eiwitten. Bereikbare grondstoffen worden geschat op 30-35%, waardoor een 
productiepotentieel van 30 tot 50 miljoen ton insecteneiwit mogelijk is. 

• De Europese invoer van eiwitten is goed voor 50% van de 26 miljoen ton per jaar. 
• Kwekerijprogramma's zijn zeer effectief. Bij kippen en vissen heeft het de omschakeling 

van 3 naar 1,6 en 1,1 teruggebracht van 3 naar 1,6 en 1,1. De Europese eiwitimport is in 
de loop der jaren sterk toegenomen, met name in de sector van de kip- en 
visverwerkende industrie. 

• Insecten hebben een signficant voordeel ten opzichte van andere eiwitbronnen door het 
hoge gehalte en de dichtheid van de voeding. Insecten hebben 31% droge stof in 
tegenstelling tot algen en enkele cellen die vaak minder dan 5% bevatten. 

• Insecteneiwitten hebben geen problemen zoals toxines en antinutritionele factoren in 
tegenstelling tot plantaardige eiwitten. 

• Insecten tonen meer veerkracht en zijn minder vatbaar voor ziekten in vergelijking met 
andere dieren. 

• Alle vissen, vogels en jonge dieren eten insecten als voeding vanwege hoge 
voedingswaarde. Van wilde zalm is bekend dat deze gedurende zijn zoetwaterperiode 
(75% van zijn leven) bijna alleen maar insecten eet 

• Meer dan 50% van de mensen is al op zoek naar antwoorden op de vraag hoe voedsel 
wordt gemaakt en waar het vandaan komt. 

• Duurzame voeding is essentieel om de voetafdruk van ons voedselsysteem te 
verkleinen. 

• Dieren zijn niet alleen voor vlees, ze zijn een vitaal onderdeel van onze gewassencycli en 
ons landbeheer.  

• Insecten kunnen de groei en bodemgezondheid verbeteren door microbiologie te 
stimuleren. 

• In het algemeen resulteerde de toevoeging van laurinezuurproducten in een betere 
prestatie door een hogere groei.  

• BSFL lipiden bevatten meer dan 40% laurinezuur, een bekend vetzuur met 
antimicrobiële factoren. 


