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Van 1988 tot 2000 werd The Food Insects 
Newsletter gepubliceerd, een initiatief 
van Gene R. DeFoliart van de University 
of Wisconsin. Deze nieuwsbrief werd in 
het leven geroepen om meer aandacht te 
vestigen op het gebruik van insecten als 
voedsel (voor mens) en voer (voor dier), 
en om communicatie tussen geïnteres-
seerden hierin te verbeteren. DeFoliart en 
gelijkgezinde wetenschappers waren hun 
tijd vooruit. Vandaag de dag lijken eet- 
bare insecten wel alomtegenwoordig.  
De grote doorbraak kwam er met de pu-
blicatie Edible Insects: Future Prospects 
for Food and Feed Security (Van Huis et al. 
2013). Een wetenschappelijk tijdschrift 
dat is toegewijd aan dit onderwerp kon 
niet lang uitblijven. Dit initiatief is in 
2015 genomen door Wageningen Academic 
Publishers: toen kwam het eerste num-
mer uit van het Journal of Insects as Food 
and Feed.

Waar spreken we over, als we het heb-
ben over insecten als voedsel en voer? 
Antropologie? Biologie en ecologie?  
Voedingskunde? Voedselveiligheid? 
Kweekmethoden? Marketing? Psycho- 
logie van voeding? Wetgeving? En ook 
taxonomie, archeologie, en ethiek? Ja, 
aldus editor-in-chief Dr. Alan L. Yen in 
zijn eerste voorwoord. Over elk aspect 
zal te lezen zijn in het tijdschrift. Het 
doel is om de primaire bron van weten-
schappelijke informatie te worden. Dat 
is ambitieus. Om dergelijke variëteit aan 
wetenschappelijke disciplines te kun-
nen behandelen en wetenschappelijke 
kwaliteit, en dus geloofwaardigheid,  
te kunnen garanderen, is een hele rits 
editors betrokken bij dit tijdschrift,  
elk met een andere expertise (www. 
wageningenacademic.com/journals/ 
jiff/editorial-board). Mettertijd zal dit  
een wetenschappelijk tijdschrift moeten 
zijn met een van de langste en meest 
expertise-diverse lijst van editors.

De eerste twee nummers zijn reeds 
gevarieerd en bevatten zowel reviews als 
originele onderzoeksresultaten. Enkele 
artikelen zijn vrij toegankelijk (open  
access). Er worden leerrijke overzichten 
gegeven van het belang van eetbare in-
secten voor lokale gemeenschappen als 
voedsel en als bron van inkomsten in on-
der andere Mexico, Thailand, Laos, Japan, 
en doorheen Afrika. Mexicaanse onder-
zoekers trekken ook de kaart van mecha-

nische controle van de eetbare sprink-
haan Sphenarium purpurascens in plaats 
van chemische controle. Zij berekenen 
een oogstbare biomassa van 350.000 ton 
per jaar en beredeneren het ecologische, 
sociale, en economische potentieel ervan 
voor hun land. Een gerelateerde studie 
bericht hoe een verhoogd gebruik van 
chemicaliën in Japan heeft geleidt tot 
een reductie van lokale eetbare insecten 
biomassa. Japanse bedrijven importeren 
nu grote hoeveelheden eetbare insecten. 
Dit artikel leert de lezer dat de eetcultuur 
in het sterk geïndustrialiseerde Japan 
insecten niet los laat. Experts van eetbare 
insecten zijn het er met elkaar over eens 
dat vooruitgang moet geboekt worden in 
het kweken van insecten op industriële 
schaal, en het verwerken van insecten  
als ingrediënt in voedsel en voer. Franse 
onderzoekers tonen hun ervaringen  
en inzichten in deze kwesties. Voedsel- 
veiligheid is een aspect dat hier ook 
meespeelt. Enkele artikelen behandelen 
belangrijke vragen hieromtrent. Is er een 
mogelijke contaminatie via organisch 
afval dat gebruikt wordt als voer voor 
de insecten? Welke ziekten kunnen een 
insectenkweek binnendringen (virussen, 
bacteriën, en dergelijke)?

Deze eerste twee nummers tonen dat 
het Journal of Insects as Food and Feed 
een uitermate interdisciplinair weten-
schappelijk tijdschrift is dat eigenlijk  
gaat over ecologische, sociale, en econo-
mische efficiëntie van voedselproductie 
wereldwijd. Doordat er überhaupt een 
Journal of Insects as Food and Feed 
bestaat, door de kwaliteit van de gepu-
bliceerde artikelen daarin, en door de 
gevarieerdheid van de artikelen, lijkt de 

wetenschappelijke studie van insecten 
als voeding voor mens en dier de kinder-
schoenen nu ontgroeit. De stelling ‘Insecten 
zijn het voedsel van de toekomst’ is vaak 
geponeerd en ze is eigenlijk het beginsel 
van dit tijdschrift. Maar het is een we-
tenschappelijk tijdschrift dat kritisch is, 
zoals het hoort. Dus, of insecten daad-
werkelijk het voedsel van de toekomst 
zijn, zal blijken uit de volgende nummers 
van het dit tijdschrift.
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Over Noord-Brabant wordt een indruk-
wekkende stroom van boeken over  
verschillende regio´s uitgegeven. Voor-
beelden zijn de publicaties over de leem-
bossen (Poelmans et al. 2013, zie EB 74: 
98-99), de Dommel (Buskens et al. 2011) 
en het Groene Woud (Van der Straaten 
2015), waarin veel aandacht is voor de 
natuurwaarden. Vorig jaar verscheen er 
een boek over het Kempen~Broek, een 
fraaie regio die zich niet beperkt tot 
Noord-Brabant, maar tevens in Limburg 
en Vlaanderen ligt. Deze tamelijk vlakke 
streek (de vlakte van Bocholt) ligt tussen 
het Kempense Plateau en de Peelhorst. 
Verschillende beken stromen naar de 
vlakte waar een groot moerassig gebied 
ligt. Enkele droge zandruggen zorgen 
voor variatie en andere biotopen. In het 
gebied vindt de laatste tijd veel natuur-
ontwikkeling plaats, onder andere met 
Europees geld. De samenhang van de  
terreinen is altijd in het oog gehouden, 
en in 2000 is er één overkoepelende 
naam gekozen voor het gebied: Grens-
overschrijdend Landschap Kempen~ 
Broek. Het diakritische teken de tilde 
wordt in deze naam niet gebruikt om de 
uitspraak te beïnvloeden, maar is een 
grappige verwijzing naar het vele water 
in het gebied door een waterrimpeling te 
symboliseren.

In het dikke boek is het heerlijk bla-
deren om de honderden foto’s van land-
schappen en soorten te bewonderen.  
Er wordt tegelijkertijd ook heel veel 


