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Ministerie van Economische Zaken 
Directie Agro en Natuurkennis (ANK) 
t.a.v. de Directeur de heer ir. M.A.A.M. Berkelmans 
Postbus 20401 
2500 EK  Den Haag 

 

Geachte heer Berkelmans, 
 
Op uw verzoek heeft de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) een advies 
opgesteld over de noodzaak om regels en forfaits op te stellen over ‘nieuwe 
landbouwhuisdieren’ in de Uitvoeringsregeling van de Meststoffenwet (URM). Onder 
nieuwe landbouwhuisdieren worden hier verstaan wormen, insecten en vissen. Voor 
deze nieuwe landbouwhuisdieren kent de Meststoffenwet momenteel geen regels en 
forfaits. 
 
De bedrijfsmatige teelt van insecten (500 ton in 2016) en vis (6500 ton in 2013) in 
Nederland is kleinschalig en in omvang nog heel beperkt. Er zijn wel duidelijke 
potenties om de productie op te schalen en uit te breiden, maar het is onduidelijk of 
dit op korte termijn zal plaatsvinden. 
 
Er is relatief veel literatuur en informatie over insecten en vissen, maar er zijn weinig 
kengetallen over het stikstof- en fosfaatgebruik van bedrijfsmatig geproduceerde 
insecten en vissen. Daarom kunnen enkel zeer globale schattingen worden gegeven 
en globale voorstellen worden gedaan voor forfaitaire excreties van stikstof en 
fosfaat door insecten en vissen.  
 
Voor insecten/wormen wordt de netto-stikstofexcretie geschat op 33 g N per kg vers 
afgeleverde insecten en de fosfaatexcretie op 68 g P2O5 per kg vers afgeleverde 
insecten. Voor vissen is een netto-stikstofexcretie geschat van 4,3 g N per kg verse 
vis en een fosfaatexcretie van 6,1 g P2O5 per kg verse vis. De onzekerheid in deze 
getallen is groot (ruwweg een factor 2). 
 
De insectenteelt en de visteelt zijn relatief jonge sectoren, waarvoor nog weinig 
registratie wordt gedaan en dus nog weinig kengetallen van bedrijven zijn verzameld.  
 
De CDM raadt aan om eerst nauwkeurige kengetallen over het gebruik van stikstof 
en fosfaat in de bedrijfsmatige insectenteelt en visteelt te verzamelen, opdat bij 
expansie de juiste getallen beschikbaar zijn voor opname in de bijlagen van de URM.   
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 

 
Prof.dr. Oene Oenema 
  
cc.  drs. R.P. van Brouwershaven, Directeur Directie Plantaardige Agroketens en 

Voedselkwaliteit (PAV) 
dr. Ir. M.H. Meijer, ministerie van EZ, directie PAV 

      dr.ir. G.L. Velthof (secretaris CDM) 


	Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

