IN ’T NIEUWS

Overzicht van de bouwactiviteiten met achteraan de huidige kwekerij.

Kingfish Zeeland aan’t begin van de bouw, met links de
1500 tons kwekerij en rechts het broedhuis.

Kingfish breidt wederom
uit en investeert 47 miljoen
Euro in nieuwe kwekerij
Door: Bram Rohaan, Kingfish Zeeland

The Kingfish Company is pionier en leider in duurzame teelt van Yellowtail
kingfish op land. De huidige jaarlijkse productiecapaciteit van de faciliteiten
in Nederland ligt rond de 1.500 ton. Vanaf het 4e kwartaal van dit jaar
zal dat 3.500 ton zijn; die uitbreiding was de aanleiding voor dit artikel.
Daarnaast verloopt in de VS het vergunningstraject voorspoedig en zal nog
dit jaar gestart gaan worden met de constructie van een faciliteit met een
uiteindelijke capaciteit van 8.500 ton. Waar gaat dit eindigen?
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Onder de vlag van The Kingfish Company gebeurt momenteel veel. Als productiemanager
bij Kingfish Zeeland sta ik midden tussen alle
ontwikkelingen die gaande zijn binnen het bedrijf en zelfs dan nog voelen sommige ontwikkelingen onwerkelijk. Het maakt het des te
specialer om de groei vanaf het begin te hebben mogen meemaken.
Ik kan me nog goed herinneren dat eind oktober 2016 de sleutels van het terziele gegane
Smit & Smit verkregen werden en de plannen
werden gesmeed om het gebouw om te toveren tot opgroei- en kweekfaciliteiten voor de
begeerde Yellowtail. Met een groep van maximaal acht personen gingen we los en hadden binnen enkele maanden de oude tanks
van Silt (pilot voor yellowtail, opgericht door
mede-oprichter van Kingfish Zeeland, Kees
Kloet) weer in elkaar gezet. De magische dag
was 1 juni 2017, toen de eerste juveniele kingfish vanuit Chili binnenkwamen: eindelijk
konden we viskweken. Niet veel later waren
de eerste eigen gekweekte eitjes een feit. Onder het toeziend oog van hatchery manager

Sander Ruizeveld de Winther en huidig QA
manager Cees-Jan Bastiaansen ontwikkelden
deze zich succesvol van bevrucht eitje tot volledig ontwikkeld visje. In de tussentijd kreeg
de grote kwekerij aan de Oost-zeedijk ook
vorm en mochten de eerste vissen daar eind
december 2017 rondzwemmen.
Ontwikkeling de afgelopen jaren
Het jaar 2018 was het eerste kweekjaar in de
kwekerij welke nu de basis vormt van de huidige productie. De gerenoveerde hal van Smit
& Smit wordt nu vooral gebruikt voor de conditionering van ouderdieren en onderzoek.
Sinds 2017 (en t/m 2021) is er meer dan 2.300

Kingfish Zeeland leverde al
32 batches en kweekte tot
dusver 2300 ton Yellowtail
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Bovenaanzicht van de betonnen biofilters.

ton Yellowtail geproduceerd. Begin 2021 is de
kwekerij uitgebreid met 2.200 m3; het totale
kweekvolume is nu 5.500 m3. Het jaar 2021 was
ook het jaar waar bijna de helft (1.150 ton) van
de tot nu toe geproduceerde yellowtail werd
gekweekt. Inmiddels zijn we bijna vijf jaar
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continu in productie, zijn we 32 verschillende
batches yellowtail kingfish verder, en werken
er circa 130 mensen bij The Kingfish Company.
In de Verenigde Staten van Noord-Amerika
(VS) zijn onder de vlag Kingfish Maine inmid-

dels een hand vol mensen actief. Deze bouwen
een kleinschalige hatchery bij het lokale onderzoekscentrum waar men later dit jaar ouderdieren vanuit de hatchery in Nederland zal
huisvesten.

Recent overzicht van King Fish Zeeland.
met links de huidige kwekerij en rechts het
broedhuis.
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Overzicht van een deel van de tanks met naast elk een zuurstofinjector, en rechts de betonnen
biofilters.

De stalen draagconstructie van het gebouw.

Voor het jaar 2022 staan de volgende uitbereidingen op de planning:
• een kwekerij met totale kweekvolume van
bijna 7.000 m3;
• een verpakkings- en verwerkingsruimte;
• een extra broedhuis;
• een extra pomphuis;
• begin van de bouw van de kwekerij en
broedhuis in Maine (VS) met uiteindelijke
capaciteit van 8.500 ton per jaar.
De uitbreiding tot 3.500 ton
Oorspronkelijk was het verzoek van de redactie aan mij om wat meer details over de huidige uitbereiding te geven. Laat ik eens een
poging wagen. Op dit moment produceren we
1.500 ton in een watervolume van circa 5.500
m3. Dat wordt dit jaar uitgebreid met 18 productietanks met een tankvolume van circa
380 m3 per stuk, dat is bijna 7.000 m3. Het totale kweekvolume zal dan uitkomen op 12.500
m3 met een productiecapaciteit van 3.500 ton
per jaar.
Het kweeksysteem zal bestaan uit 6 identieke
recirculatiesystemen welke elk uit 3 tanks be-

30 | AQUAcultuur

37e jaargang

staan. Alle zes systemen kunnen met elkaar
verbonden worden, maar ook eenvoudig van
elkaar worden afgescheiden. Het voordeel
daarvan is dat er al gebruik gemaakt kan worden van een deel van de systemen terwijl een
deel nog onder constructie is. Dit levert direct
veel voordeel op qua productie en cash flow.
Daarnaast kan er bij eventuele calamiteiten
de keuze gemaakt worden om een systeem
af te zonderen van de rest. De bouw van deze
uitbreiding is begin 2021 van start gegaan en
zal rond maart 2023 helemaal gereed zijn. In
november 2022 zal het eerste deel van de kwekerij gereed zijn om vis te kunnen uitzetten.
De wapening van de tanksbodems, met op achtergrond de zuurstofgeneratoren geleverd door ACE.
Het systeem zal er als volgt uitzien, gezien van
tank afvoer naar tank invoer:
• Disc filter;
• Eerste ontgasser;
• Vaste bed filters;
• Eiwit afschuimers (geleverd door ACE1)
welke zijn voorzien van ozondosering;
• Tweede ontgasser;
• Middelgrote zuurstofinjector (eveneens
geleverd door ACE).

Terugkomende op de vraag “waar gaat dit
eindigen?”. Eerlijk gezegd weet ik daarop zelf
ook het antwoord niet. Ik kan alleen maar met
zekerheid zeggen dat de ambitie groot is. De
daadkracht lijkt daar momenteel niet veel op
achter te blijven.
1.

Vanaf 2023 is de jaarlijkse
productiecapaciteit 3500 ton
Yellowtail

ACE = Aquaculture Consultancy & Engineering,
Mill, Noord-Brabant.
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