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Inleiding 

Voor u ligt het startdocument kweekadvies. Dit document is geschreven naar aanleiding van de 

veelvuldige vraag die Wadudu krijgt over de gegeven kennissessies. De kennissessies van Wadudu 

zijn begonnen in de zomer van 2016. Toen nog op individuele basis. Inmiddels uitgegroeid tot een 

vast onderdeel van onze routine, zijn onze kennissessies een meerwaarde gebleken voor diverse 

geïnteresseerden, startende kwekers als ook bestaande kwekers. 

Dit document licht toe wat er behandeld wordt tijdens een sessie van gemiddeld 2,5 uur. Naast 

kennissessies biedt Wadudu advies en begeleiding bij uw eigen kweektraject. Wat er mogelijk is leest 

u verderop in dit document. 

 

Over Wadudu 

Wadudu insecten centrum is in de zomer van 2015 begonnen met de bouw van hun eerste kweekcel. 

Vanaf november 2015 is er gestart met de kweek van Black Soldier Flies. Van daar uit is het bedrijf 

steeds verder uitgegroeid tot waar ze vandaag staat; een kenniscentrum, een succesvolle 

commerciële instelling, een praktijkgerichte kwekerij & bovendien een maatschappelijk en sociaal 

betrokken onderneming. 
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Kennissessies 

Een gemiddelde sessie zal ongeveer 2 á 2,5 uur in beslag nemen. Er worden diverse thema’s 

behandeld. Eerst proberen we te achterhalen wat uw doel is en wat voor informatie u zoekt. Wij zijn 

flexibel in welke informatie voor u relevant is. U kunt dus altijd rekenen op de juiste informatie voor 

uw situatie.  

Na de introductie volgt er een uitleg over hoe een meelworm zich ontwikkelt en wat voor fases het 

insect doorloopt. Er wordt toelichting gegeven over hoe wij hier invulling aan geven als ook een 

brede blik op de huidige sector gegeven. Wat doen andere kwekers? Hoe pas ik in dit verhaal? 

Bovenstaande informatie blijkt bij elke bezoeker nuttig. Naast algemene informatie voorzien wij ook 

in specifieke informatie voor uw situatie. Ruimte voor vragen en feedback is gedurende het hele 

traject zeer prominent aanwezig, vraag maar raak! 

Specifieke informatie heeft betrekking tot het voeren van insecten, temperatuur en klimaat binnen 

de kweekomgeving, substraat-samenstelling, groeiproces van onze insecten, oogstmomenten, 

hoeveelheid insecten per bak en ook de afmetingen van de bak worden besproken.  

Als startende kweker zijn er veel factoren waar u rekening mee moet houden. Waar plaats ik mijn 

insecten, hoeveel tijd en werk kost het grootbrengen van bijvoorbeeld meelwormen, wat is een 

behapbare hoeveelheid om (op kleine danwel grote) schaal te starten met een x-aantal personen? 

Naast informatie geven wij u het tweede deel van onze sessies een kijk in onze kwekerij. U ziet met 

welk materiaal wij werken, u krijgt gelegenheid vragen te stellen over de kwekerij/materieel en u 

krijgt uitleg over de verschillende fases en hoe deze te behandelen gedurende het hele traject. 

 

Advies & begeleiding 

Hebt u al één van onze kennissessies bezocht en overweegt u zelf te kweken of bent u al begonnen? 

Wadudu ondersteunt.  

Naast kennissessies biedt Wadudu meer opties. Zo kunnen we bijvoorbeeld bij u langskomen om te 

kijken of uw locatie geschikt is om een kwekerij te starten, kunnen wij advies geven over uw situatie 

wat betreft voersamenstelling, temperatuur, inrichting van uw kwekerij en ook de toelevering of 

afname van insecten behoort tot de mogelijkheden. Wilt u een samenwerkingsverband aangaan wat 

betreft inkoop van materialen, voeder of technologie, of heeft u een ander idee? Neem dan contact 

op via info@wadudu.eu of bel ons op 0850-479523. 

Alleen ga je sneller, samen sta je sterker. Wadudu is groot voorstander van open innovatie. We zijn 

een transparante onderneming met als doel om ook úw kweek succesvol te laten worden. 
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