
179 entomologische berichten
 75 (4) 2015

gedrag heeft hij ze liever niet in huis. Ze 
aten aan knipsels op zijn prikbord. Dat 
was te verdragen. Maar ze knaagden ook 
aan zijn trouwfoto (wat een brutaliteit). 
Gelukkig had hij nog een negatief en liet 
een nieuwe foto afdrukken. 

Van Straalen vertelt dat hij na afloop 

van een fietstocht op een mooie zomerse 
dag, thuisgekomen even moest slikken. 
In zijn mond zat zoals hij het uitdrukt 
‘een orgie van dansmuggen’. Hij had die 
dag langs de IJsselmeerdijk gefietst door 
groepen dansmuggen, ‘ware orgies’  
waren dat. De activiteit van die hitsige 
mannelijke mugjes vergelijkt Nico met 
het menselijk gedrag in een Yab Yum-
bordeel (waar hij naar eigen schrijven 
nog nooit is geweest). De mannetjes 
in de dansmuggengroep loeren op een 
vergelijkbare wijze op vrouwtjes als de 
mannen in de ontvangstruimte van het 
bordeel op hun ‘prooi’.

Een van de mooiste anekdotes staat 
in de column over kouwelijke vrouwen. 
De temperatuurregulatie van vrouwen 
werkt anders dan die van mannen. 
Volgens Nico hebben veel vrouwen het 
eerder koud dan mannen. Op een be-
paald moment voer hij met vrienden op 
een boot over de Zwarte Zee. Vanwege 
de prijs hadden ze ’s nachts geen hut. 
Hij schrijft: ‘Maar gelukkig was er in de 
dubbele tweepersoonsslaapzak bij Nico 
plaats voor twee vrouwen, een aan elke 
kant, en alle drie bleven warm’. Wat zul-
len ze heerlijk hebben geslapen!

Het boek bevat veel meer prachtige 
verhalen. Nico lijkt tijdens al zijn dage-
lijkse bezigheden op een idee te komen 
voor een verhaal waarin natuurlijk on-

derwerpen uit de biologie de boventoon 
voeren. Het maakt niet uit of hij les 
geeft, met een kleinkind speelt, bomen 
in zijn tuin snoeit, aan het inpakken is 
voor een verhuizing of gewoon naar huis 
fietst. Soms hebben de columns een hele 
serieuze boodschap, soms zijn ze meer 
humoristisch. Deze verzamelde teksten 
las ik met plezier. Over de invalshoek die 
hij steeds weer kiest kun je wat gniffelen, 
maar ze zetten je zeker ook aan het na-
denken.

‘Go viral’ sprak de zoon van Nico toen 
een boekje met verzamelde columns uit-
kwam. Zijn zoon bedoelde daarmee ‘snel 
verspreiden’, refererend aan de snelle 
verspreiding van een virus. Aan het eind 
van die column vraagt Nico de lezers: 
‘Mocht u een bijdrage willen leveren aan 
het viraal gaan van mijn boekje dan weet 
u mij te vinden’. Die opmerking met be-
trekking tot een vorige bundel verhalen is 
zeker ook van toepassing op deze nieuwe 
bundel. Dat bewijst het feit dat ‘Staren 
naar een maagd’ tijdens de afronding van 
deze bespreking uitverkocht is geraakt! 
Wie het wil lezen zal dus naar een biblio-
theek moeten afreizen. 
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De interesse in het gebruik van insecten 
als bron van voedsel voor mens en dier 
neemt wereldwijd toe. Dit komt door een 
verwachte groei van 70-80% in de vraag 
naar dierlijke eiwitten in de periode van 
2012 tot 2050 en door duurzaamheidspro-
blemen met de huidige dierlijke produc-
tiesystemen. Deze systemen gebruiken 
momenteel 70% van de beschikbare land-
bouwgrond en zijn verantwoordelijk voor 
ongeveer 15% van emissie van antropo-
gene broeikasgassen. Verscheidene au-
teurs hebben gesuggereerd dat insecten 
eigenschappen hebben die ze geschikter 
maken als productiedier dan gangbare 
productiedieren.

Dit proefschrift begint met een histo-
risch perspectief op insecten als voedsel 
en diervoeding, en introduceert vijf sug-
gesties waarom insecten geschikt zouden 
kunnen zijn als productiedier: de hoge 
reproductie capaciteit, een hoge voe-
dingswaarde, een hoge voerefficiëntie, 

gebruik van organisch afval als voedsel 
en duurzaamheid van insectenproductie-
systemen.

Vervolgens wordt de voedingswaarde 
van insecten besproken met nadruk 
op insectensoorten die vaak gebruikt 
worden als voedsel of diervoeder. Het 

nutriëntgehalte van commercieel gepro-
duceerde insecten wordt besproken en 
vergeleken met gegevens over wilde in-
secten. Vervolgens worden deze gegevens 
vergeleken met de nutriëntbehoefte van 
gedomesticeerde dieren om eventuele te 
verwachte nutriënttekorten bij de con-
sumptie van insecten te kunnen iden-
tificeren. Daarbij worden verschillende 
omgevings- en dieetfactoren besproken, 
waarvan bekend is dat ze de chemische 
samenstelling van insecten beïnvloeden. 
Technieken die momenteel gebruikt wor- 
den om de voedingswaarde van commer-
cieel geproduceerde insecten te verbete-
ren, inclusief ‘gutloading’ en bepoederen 
met nutriënten waarvan een tekort 
verwacht wordt, worden beschreven. 
Ten slotte worden mogelijke negatieve 
factoren, waaronder pathogene micro-
organismen, toxines, en anti-nutritionele 
factoren, welke mogelijk relevant zijn bij 
het voeren van in gevangenschap leven-
de insectivoren besproken.

De productie van broeikasgassen en 
ammonia (NH3) is onderzocht bij een 
vijftal insectensoorten: gewone meel- 
wormen (Tenebrio molitor), huiskrekels 
(Acheta domesticus), treksprinkhanen  
(Locusta migratoria), rozenkevers (Pachnoda 
marginata) en Argentijnse kakkerlakken 
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(Blaptica dubia). De eerste drie soorten 
zijn geschikt voor humane consumptie, 
terwijl de laatste twee als diervoeder 
gebruikt kunnen worden. Ook de pro-
ductie van koolstofdioxide (CO2) en de 
groeisnelheid werden gekwantificeerd 
als maatstaf voor de voerefficiëntie. Er 
waren grote verschillen voor wat betreft 
de productie van broeikasgassen (uitge-
drukt in CO2-equivalenten). Rozenkevers 
en Argentijnse kakkerlakken produceren 
methaan (CH4), waardoor hun broeikas-
gas productie per kg gewichtstoename 
hoger is dan de andere insectensoorten. 
Echter, alle insectensoorten in deze 
studie hadden een hogere groeisnel-
heid, en produceerden vergelijkbare of 
lagere hoeveelheden broeikasgas dan in 
de literatuur beschreven voor varkens 
en veel lager dan geproduceerd wordt 
door rundvee. Dat gold ook voor de CO2-
productie per kg metabool gewicht en 
per kg gewichtstoename, wat duidt op 
een hogere voerefficiëntie. Daarbij was 
ook de NH3-productie van insecten lager 
dan die van de gangbare productiedieren. 
Insecten zijn dus mogelijk een milieu-
vriendelijk alternatief voor de productie 
van dierlijk eiwit voor wat betreft broei-
kasgas- en NH3-emissies.

De resultaten voor de gewone meel-
wormen zijn vervolgens gebruikt in een 
Life Cycle Assessment (LCA). LCA is een 
holistische methode om de milieuef-
fecten van een product te evalueren 
gedurende de gehele productieketen. 
Voor een productiesysteem, dat zowel 
gewone meelwormen als morio-wormen 
produceert, werden de broeikasgaspro-
ductie, het energieverbruik en het land-
gebruik gekwantificeerd en vergeleken 
met gangbare bronnen van dierlijke 
eiwitten. De productie van een kilogram 
eetbaar eiwit in de vorm van melk, kip, 
varken of rundvlees gaat gepaard met 
een hogere uitstoot van broeikasgassen, 
een vergelijkbaar energieverbruik en een 
hoger landgebruik dan bij insecten. De 
LCA toont aan dat meelwormen gezien 
mogen worden als een meer duurzame 
bron van eetbaar eiwit. Ook toont deze 
studie aan dat een groot deel van de mili-
eueffecten veroorzaakt worden door het 
type en de hoeveelheid voer dat gebruikt 
wordt, en de efficiëntie waarmee dit 
wordt omgezet in lichaamsmassa. 

In LCA’s worden milieueffecten vaak 
toegewezen op basis van de economi-
sche waarde. Industriële bijproducten 
zijn derhalve minder milieubelastend 

dan hoofdproducten. Daarom werden 
uit industriële organische bijproducten 
vier diëten zo geformuleerd dat ze ver-
schilden in eiwit en vetgehalte. Deze 
diëten werden aan vier insectensoorten 
aangeboden (Argentijnse kakkerlak-
ken, wapenvliegen (Hermetia illucens), 
gewone meelwormen en huiskrekels) 
en hun voerefficiëntie werd gekwantifi-
ceerd. Diëten gebruikt in grootschalige 
productiesystemen werden als controle 
gebruikt. Het toevoegen van wortelen 
als bron van vocht, werd als extra varia-
bele meegenomen voor de diëten van de 
meelwormen. Naast voerefficiëntie wer-
den de overleving, ontwikkelingsduur en 
de chemische samenstelling (stikstof- en 
fosforgehalte, en het vetzuurgehalte en 
-profiel) bepaald. Het dieet beïnvloedde 
de overleving van alle soorten, behalve 
van de wapenvlieg. Ontwikkelingsduur 
werd sterk beïnvloed door het aangebo-
den dieet. Beschikbaarheid van wortel 
voor gewone meelwormen verkortte 
de ontwikkelingsduur en verhoogde de 
omzettingsefficiëntie van droge stof en 
stikstof. De chemische samenstelling 
van Argentijnse kakkerlakken was sterk 
afhankelijk van het aangeboden dieet. 
De wapenvliegen deden het daarentegen 
goed op alle vier de diëten en vertoonden 
een vergelijkbare chemische samenstel-
ling. De gewone meelwormen en de huis-
krekels hadden een lagere voerefficiëntie 
dan de Argentijnse kakkerlakken en de 
wapenvliegen. De laatste twee soorten 
gebruikten hun voer ook efficiënter dan 
gangbare productiedieren. De voeref-
ficiëntie van de gewone meelwormen en 
de huiskrekels was vergelijkbaar met die 
van varkens en lager dan die voor kippen. 
Echter, door de hogere eetbare fractie, 
waren beide insectensoorten efficiënter 
in het omzetten van voer naar eetbaar 
product dan gangbare productiedieren. 
De onderzochte soorten zijn efficiënte 
productiedieren en kunnen derhalve 
interessant zijn voor de productie van 
voedsel voor mens en dier. Daarbij re- 
sulteerden de diëten in verschillen in  
de chemische samenstelling van de in-
sectensoorten, wat duidt op de moge-
lijkheid deze te beïnvloeden en aan te 
passen aan de behoeften van mens of 
dier.

Organische bijproducten zijn minder 
milieubelastend dan primaire producten. 
De milieubelasting van bijproducten met 
een verwaarloosbare, of zelfs negatieve 
waarde, wordt als neutraal gezien. In de 

Nederlandse context is mest een voor-
beeld van een bijproduct met een nega-
tieve economische waarde. Als een insect 
dus gevoed zou worden met mest, dan 
zouden er geen milieueffecten aan het 
voer worden toegekend. De geschiktheid 
van kippen-, varkens- en rundermest als 
voedsel voor larven van de wapenvlieg 
is daarom vergeleken. Net uitgekomen 
larven werden direct geïnoculeerd op 
bevochtigde mest en driemaal per week 
bijgevoerd totdat de eerste pre-pop zicht-
baar was. Een hoge overleving van de 
larven liet zien dat de geteste substraten 
geschikt waren. Echter, de ontwikkelings-
duur werd sterk verlengd in vergelijking 
met het controle dieet. De stikstofef-
ficiëntie was hoger op varkensmest dan 
op kippen- en rundermest, terwijl de 
efficiëntie voor fosfor het hoogst was 
op rundermest. In de kippenmest werd 
de stikstofinhoud in het resterend sub-
straat verlaagd door de larven, terwijl dit 
gelijk bleef in varkens- en rundermest. 
Fosforconcentraties waren verhoogd  
terwijl N:P-ratios verlaagd waren in de 
resterende substraten. Een groot deel 
van de stikstof uit de mest ging verloren. 
Daarom zijn er aanpassingen aan het 
systeem nodig om het ecologisch verant-
woord te maken. Ook dient de ontwik-
kelingsduur verkort te worden om het 
systeem economisch levensvatbaar te 
maken. Mogelijk zou dit gedaan kunnen 
worden door de larven een voedzaam 
startdieet te geven, waardoor ze zich 
sneller ontwikkelen als ze daarna overge-
schakeld worden op mest. 

Tenslotte worden de vijf redenen 
waarom insecten geschikte productie-
dieren zouden kunnen zijn geëvalueerd 
op basis van de verzamelde gegevens 
en literatuur . Insecten hebben in ver-
gelijking met gangbare productiedieren 
een hogere reproductieve capaciteit, 
een vergelijkbare voedingswaarde en 
een hoge voerefficiëntie. Alhoewel som-
mige insecten organisch afval kunnen 
gebruiken als voedsel, geldt dit slechts 
voor een beperkt aantal soorten en dit 
is zeer afhankelijk van de gehanteerde 
definitie van afval. De duurzaamheid 
van insectenproductiesystemen in het 
algemeen kan niet geëvalueerd worden 
omdat er onvoldoende data voor handen 
is. Dit onderzoek bevestigt dat bepaalde 
insectensoorten ten minste zo geschikt 
zijn als productiedier als gangbare pro-
ductiedieren. 


