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Einar Wathne en Bert Pauli verbinden zich als speciaal 
adviseur aan Protix in internationale expansiefase  
Protix, de wereldwijde leider in insecteningrediënten voor (dier-)voeding, schaalt zijn 
productie internationaal op om de insectensector groot te laten groeien. Topmannen 
Einar Wathne en Bert Pauli zullen het bedrijf als speciaal adviseur in deze groei 
bijstaan. Einar brengt ongeëvenaarde expertise in de aquacultuursector, terwijl Bert 
focust op het begeleiden van wetgevingstrajecten met een complex krachtenveld. 
Protix is verheugd dat deze vooraanstaande specialisten hun waardevolle inbreng en 
inzichten ook in de volgende fase van het bedrijf inbrengen.  

Protix levert als enige bedrijf ter wereld insecteningrediënten op industriële schaal aan (dier)-
voeding- en meststofproducenten. Het bedrijf maakt gebruik van de kracht van de zwarte 
soldaatvlieg om laagwaardige, plantaardige resten uit de voedingsindustrie om te zetten in 
hoogwaardige voedingsstoffen zoals eiwitten en vetten. Protix staat aan de wieg van de 
insectensector en heeft deze grotendeels ontwikkeld tot de huidige staat. Sinds 2009 
ontwikkelde het bedrijf insecteningredienten en bouwde het technologieën en applicaties die 
voorheen niet bestonden. Nu ondersteunt het bedrijf met de grootste fabriek ter wereld 
wereldwijde A-merken en industriële fabrikanten in hun doel om gezonde en duurzamere 
voedingsproducten voor huisdieren, vee, vissen, planten en mensen op de markt te brengen.  
 
Vanaf het begin heeft het bedrijf samengewerkt met toekomstgerichte partners om hun 
gedeelde visie van een duurzamere voedselketen tot leven te brengen. Toen Protix in 2009 
begon, realiseerde het bedrijf zich al snel dat het brengen van meer duurzaamheid, 
gezondheid en welzijn alleen werkt met een gezamenlijke aanpak. Daarom heeft het bedrijf 
altijd experts uit diverse disciplines samengebracht en gefocust op het collectief ontwikkelen 
van de sector.  

Kees Aarts, oprichter en CEO van Protix, zegt: “Het is fantastisch dat Einar Wathne en Bert 
Pauli ons willen adviseren en ondersteunen in onze ambitieuze groeiplannen. We kijken 
ernaar uit om van hun brede kennis, ervaring en netwerk gebruik te kunnen maken. Beide 
doorgewinterde experts zijn een grote aanwinst in deze fase van ons bedrijf. Samen kunnen 
we onze plannen om internationaal uit te rollen nog sneller en beter realiseren.” 

Unieke expertise  

Einar Wathne is de voormalig CEO van EWOS en voorzitter van de raad van bestuur van 
Cargill Aqua Nutrition, een leidende speler in de aquacultuursector. Hij is assistent professor 
aan de faculteit voor biowetenschap van de Noorse ‘University of Life Sciences (NMBU)’ en 
hij zit in directie van zalmkweker Bakkafrost, groeibedrijven als Blue Lice AS en C-feed AS, en 



is voorzitter van de NCE Seafood Cluster AS en Nutrimar Holding AS. Hij kijkt ernaar uit om 
Protix te begeleiden de volgende stappen te zetten in de aquacultuur industrie, een sector die 
erom bekend staat gedreven te worden door efficiency en groei gebaseerd op 
(wetenschappelijk) onderzoek. Hij zegt: “De expertise van Protix in het kweken van insecten, 
in combinatie met de technologische en commerciële natuur van Protix, is uniek in de wereld. 
Deze bijzondere mix zie ik als de succesfactor om ingrediënten van insecten op grote schaal 
in de aquacultuursector te implementeren. Ik draag graag bij aan een positieve lange-
termijnimpact in de sector.” 

Bert Pauli en Protix hebben tussen 2013-2019 al samengewerkt en samen grote successen 
geboekt op het gebied van wetgeving voor insecteningrediënten. Bert Pauli ondersteunt 
voornamelijk de ontwikkeling van het bedrijf op het gebied van complex stakeholder 
management, internationale wetgeving en het samenbrengen van nationale & regionale 
belangen. Hij zegt: “Een sector opbouwen is geen makkelijke taak. Het vereist innovatie op 
allerlei vlakken zoals biologisch, technologisch en wetgevend. Protix heeft bewezen dat het in 
dialoog met de benodigde partijen resultaten kan realiseren door transparant te zijn en een 
inspirerende agenda en visie te hebben. Ik heb er zin in om hen verder te ondersteunen in 
deze opschaalfase. Nauwe samenwerking met uiteenlopende stakeholders op een 
internationale schaal zal cruciaal blijken en ik ben verheugd dat ik daaraan bij kan dragen met 
mijn expertise.” 

 

[Bijschrift] Einar Wathne, expert in de aquacultuursector, en speciaal adviseur van Protix 

 

[Bijschrift] Bert Pauli heeft diverse posities bekleed in zowel het bedrijfsleven als bij de overheid, en is 
een strategische adviseur voor bedrijven 
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Linkedin:  

https://www.linkedin.com/in/einar-wathne-2927a9169/ 

https://www.linkedin.com/in/bertpauli/  

 

 

Over Protix 

Protix is marktleider in circulaire, natuurlijke en duurzame ingrediënten van insecten. We kweken 
larven van de zwarte soldaatvlieg. Plantaardige resten uit de voedingsindustrie dienen als voer voor de 
insecten. Op hun beurt worden de insecten verwerkt tot duurzame ingrediënten zoals eiwitten en 
vetten. Deze voedingsstoffen worden door de klanten van Protix gebruikt als voedzame ingrediënten 
met een hoge toegevoegde waarde in huisdierenvoeding en diervoeder. Insecteningrediënten zijn 
duurzamere ingrediënten dan soja, palmolie of vismeel en helpen overbevissing en ontbossing te 
voorkomen. Protix is het eerste [en enige] bedrijf ter wereld met industriële productie van insecten-
ingrediënten. Protix draagt bij aan een voedselsysteem dat in balans is met de natuur.  

www.protix.eu 
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