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De Nederlandse viskweker Kees Kloet (kweker van Yellowtail Kingfish):

‘Een proces van vallen en opstaan’
Hans van der Lee, overgenomen uit Berichten Buitenland

Kees Kloet is de eerste en enige ter wereld
die ‘op land’, in IJmuiden, Yellowtail Kingfish opkweekt tot vissen van 2,5 kg. De
markt? Overal in West- Europa waar in de
horeca sushi en sashimi wordt aangeboden.
Kloet hoopt de huidige jaarproductie van
100 ton de komende jaren uit te breiden
naar uiteindelijk 700 ton.
Je komt niet zomaar uit bij een in Europa totaal onbekende vissoort om te gaan kweken.
Hoe is dat gelopen? Kees Kloet: “De eerste
ingeving kwam naar aanleiding van een
proef met de kweek van Cobia in hetzelfde
systeem, die werd gedaan bij tarbotkwekerij
Grovisco van Adrie Cornelisse. Ik was toen
als adviseur aan dit project verbonden. Wij
stonden daar te kijken van de goede resultaten. Uiteindelijk is het geen Cobia geworden,
dat had met de markt voor die vis in Europa
te maken. De Yellowtail Kingfish en een
andere aanverwante soort worden in Japan
massaal gekweekt voor de consumptie in
sushi in sashimi. Dus, zo dachten wij – ge-
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zien de opmars van sushi en sashimi in de
Westerse horeca – misschien zit daar wel
toekomst in. Wij besloten ons toe te leggen
op de Yellowtail Kingfish. Die is in 11 maanden gereed voor de markt.”
Praktijk
De jarenlange weg van idee naar onderneming was er een van vallen en opstaan,
aldus Kloet. “Deze kwekerij in IJmuiden
bestaat sinds januari 2011. Maar al in 2007
startten wij een project om deze vis te
importeren en te kweken in dit systeem.
En dan heb je wel een aantal jaren nodig
om de grootste pijnpunten eruit te halen.
Te leren waar je op moet letten. Hij wordt,
zoals gezegd, massaal gekweekt, maar altijd
in open kooisystemen op zee, niet op land.
Eerst was er een onderzoeksproject samen
met IMARES, vervolgens een pilot met Grovisco in een iets groter kweeksysteem en als
volgende stap krijg je dan opschaling.” Die
opschaling is in IJmuiden gerealiseerd in
een voormalig Duits bunkercomplex voor

torpedoboten uit de Tweede Wereldoorlog.
Na het faillissement van de tongkwekerij
die er zat, benutte Klees Kloet zijn kans. “De
bestaande infrastructuur stond er al. In de
tussentijd hebben mijn compagnon en ik
een groep van uiteindelijk acht investeerders
bij elkaar gezocht.” De huidige jaarproductie van bijna 100 ton wordt afgezet in de
EU-landen direct om ons heen. Transport
geschiedt over land door de nabij gelegen

V.l.n.r.: één kant van de eerste productiehal,
gevuld met kweektanks; Kees Kloet bij zijn
innovatieve opdrijfrek; hard zwemmende Yellowtail Kingfish; het voer.
groothandel, met twee leveringen per week.
Doel voor de toekomst is, zegt Kloet, de
gehele beschikbare ruimte benutten. “Er is
nu één vak in gebruik, maar er zijn nog vier
vakken. Einddoel is 700 ton per jaar. Ik wil
ook uitbreiden met een eigen broedhuis,
zodat wij zelf voorzien in onze behoefte

aan pootvis. Na de startfinanciering die
wij voor onze rekening namen, lopen er nu
twee onderzoeksprojecten met overheidsfinanciering, op het gebied van voeding en
zwemfysiologie. Als de vis optimaal zwemt
qua snelheid is sprake van optimale groei.
Een ander item is dat wij graag het ASCkeurmerk willen behalen.”
Innovatie
Kloet en zijn compagnon hebben in de dagelijkse praktijk een innovatie ontwikkeld die
het veel gemakkelijker maakt om de vis uit
de kweektank te krijgen als die volgroeid is
en gereed is voor de markt. Een horizontaal
opdrijfrek van eigen fabrikaat (zie foto).
Noodzakelijk omdat de Yellowtail Kingfish
zo hard zwemt dat je hem eigenlijk niet
goed kunt tegenhouden met iets anders,
zonder dat schade optreedt. Kloet laat het
rek in de tank zakken en de vis komt omhoog
gezwommen door enkele openingen. Zo
verdicht hij de vispopulatie in de tank, zodat
de vis eenvoudiger over de rand te krijgen
is, waar het ijswater wacht.
Groeimarkt
“Onze uitdaging is nu om, zo snel als mogelijk is, te groeien naar meer productie en die
te kunnen aanbieden in deze groeimarkt”, aldus Kloet. De grootste markt is Italië, verder
is Kloet actief in België, Duitsland, Engeland
en Frankrijk. In Nederland zit één klant, weet
hij. Momenteel is de vraag naar zijn product
groter dan hij kan aanbieden.

Kees Kloet studeerde aquacultuurin Wageningen. Na ongeveer zes jaar in de voederindustrie en de export van visvoer, rolde hij via een functie bij kwekerijenbouwer HESY
de wereld van de aquacultuur in. “Ik ben een boerenzoon, en uiteindelijk is viskweken
toch agro, productie. Dat wil zeggen, hoewel de techniek gecompliceerder is, zijn de
principes hetzelfde.” Gevraagd naar succcesvol ondernemerschap in de aquacultuur,
noemt hij “niet afwachtend zijn. Breed ontwikkeld zijn: er zit een stukje techniek in,
biologie, en feeling voor de markt is belangrijk, je moet ook wel financieel enigszins
onderlegd zijn. Specifiek voor de viskweek heb je goede kennis van dit soort kweeksystemen nodig. In het buitenland is veel bekend en is er een structuur voor advieswerk.
Hier ben je op jezelf aangewezen.”
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