
B  Verspilling van GFE
De grootste grondstofstroom die nog in restafval 
zit is gft (32%). Dit bestaat voor 80% uit keukenaf-
val; gfe. Om dit gescheiden in te zamelen is extra 
service nodig. Met de huidige (relatief laagwaar-
dige) verwerking van gft (tot compost en biogas) 
is dit niet te financieren. Dit leidt tot verspilling 
(verbranding met restafval) van 1,3 miljoen ton gfe 
per jaar aan waardevolle grondstoffen. Dit kostte 

gemeentes in Nederland €70,4 miljoen in 
2020.

C  Eiwitten
Nederland importeert grote hoeveelheden (plantaar-
dige en dierlijke) eiwitten van over de hele wereld, ten 
behoeve van de eigen voedselvoorziening en voor 
export. Zo importeerde Nederland in 2019 4,1 miljard 
kg sojabonen, waarvan 78% in Nederland verbruikt 
werd en 22% geëxporteerd (CBS, 2019). Dit maakt 
ons afhankelijk van andere landen en brengt een gi-
gantische milieu-impact met zich mee. De Nederland-
se eiwitstrategie is erop gericht om hier alternatieve 
bronnen voor te vinden.

A  Veehouderij
Nederland heeft een omvangrijke veestapel; eind 
2019 waren er in Nederland 11,9 miljoen var-
kens. Deze varkens stoten jaarlijks 88 miljoen 
kg stikstof uit, wat een negatieve milieu-impact 
heeft. Bovendien worden verschillende economi-
sche activiteiten geremd doordat het wettelijk 

stikstofplafond niet meer uitstoot toestaat. 
Om deze problematiek aan te pakken worden er 
steeds strengere restricties opgelegd aan boeren 
wat hun inkomsten en het voortbestaan van hun 
bedrijf onder druk zet.

D  Fossiele afhankelijkheid
De chemische sector is voor veel 
grondstoffen nog steeds afhankelijk 
van fossiele bronnen. Dit leidt tot een 
hoge CO2-uitstoot; in 2019 stootte de 
chemische industrie het equivalent 
van 19 megaton CO2 uit (CBS, 2019). 
Bovendien vormt het een risico voor 
het toekomstperspectief van deze 
sector naarmate fossiele grondstoffen 
schaarser worden.

Risico’s

Business-
case

Wet- en
regelgeving

Meer service op gfe-
inzameling voor inwoners; 

Minder restafval; 

Hoogwaardigere toepassing van 
gfe (bijdrage circulaire economie).

Lokaal/regionaal sluiten van 
kringlopen (kringlooplandbouw); 

Alternatieve eiwitbronnen voor dierlijke 
(en in de toekomst menselijke) consumptie;

Biobased grondstof 
voor de chemie;

Reductie stikstofuitstoot;

Reductie CO2-
uitstoot keten;

Alternatieve 
inkomstenbron 

voor veehouders.
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Wet- en regelgeving 
(EU en nationaal)

De kweek van insectenlarven op 
huishoudelijk gfe is niet toegestaan; 
de toepassing van insectenlarven is 

maar zeer beperkt toegestaan.

Risico’s
De risico’s van de kweek van insectenlarven 

op gfe zijn onvoldoende bekend. Hierbij gaat 
het om de mate waarin ziektekiemen, medi-

cijnresten en andere schadelijke stoffen die in 
het gfe voor kunnen komen terug te vinden 

zijn in de larven/het eindproduct.

Businesscase
De opbrengst van de kweek van insectenlarven op 
gfe, zowel in samenstelling en hoeveelheid grond-

stoffen als in euro’s, is onbekend. Dit kan eventueel 
uitgesplitst worden naar twee thema’s; opbrengst in 

grondstoffen en financiële haalbaarheid.

Insectenkweek 
als de toekomst 
voor GFE!

Actie
Analyse van larven op 
gevaarlijke stoffen.

Actie
Meten samenstelling en hoe-
veelheid productie, markt-
verkenning meest lucratieve 
afzetmarkten.

Actie
Analyse van wet- en 
regelgeving.

Resultaat
Inzicht in aan- of afwezigheid 
van gevaarlijke stoffen. Indien 
gevaarlijke stoffen worden  
aangetroffen: identificeren  
van beheersmaatregelen.

Resultaat
Onderbouwde businesscase.

Resultaat
inzicht in huidige moge-
lijkheden en benodigde 
aanpassingen.
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