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Tekst: Desirée Scheid

Aan de voet van de Zeelandbrug staan sinds kort de enorme bassins van Kingfish 
Zeeland: een complete indoor-kwekerij waarin volgroeide consumptievis wordt 
gekweekt. Het 5.000 m2 grote kweekbedrijf annex broedhuis is gebouwd onder leiding 
van Van der Straaten Aannemingsmaatschappij.  Richard Goetheer, projectleider 
bij de hoofdaannemer, voerde de regie van de bouw.  ‘Het bouwproces was zeer 
scherp ingestoken. Door de overname van een voormalige tongkwekerij, begonnen 
we met een rechtstreekse leiding voor Oosterscheldewater en konden deze direct 
faciliteren voor de eigen viskwekerij.’ Kingfish heeft ondertussen eigen nakomelingen 
rondzwemmen. Kwestie van laten groeien. 

Viskwekerij Kingfish  • Kats

Grote bakken voor grote 
vissen, kleine bakken 
voor kleine vissen
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https://www.kingfish-zeeland.com/
https://www.labanbv.nl/
http://www.vd-straaten.nl/projecten/76/nieuwbouw-kingfish-zeeland.html
http://www.vd-straaten.nl/projecten/76/nieuwbouw-kingfish-zeeland.html
https://www.hansestaalbouw.nl/
https://reijnhoutelektro.nl/
https://www.kingfish-zeeland.com/
https://www.kingfish-zeeland.com/
http://www.vd-straaten.nl/projecten/76/nieuwbouw-kingfish-zeeland.html
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Een sterk verhaal
met een glimlach...

Meer sterke verhalen? www.hansestaalbouw.nl
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Tonijn heeft door overbevissing een 
besmet imago. De in de Grote Oceaan 
levende yellowtail kingfish is een goed 
alternatief, maar komt nu nog uit Japan 
en Australië. Dat is niet duurzaam en 
logistiek kostbaar. Dat kon dichterbij, be-
dachten de initiatiefnemers van Kingfish 
Zeeland. De beschikbaarheid van schoon 
Oosterscheldewater, de sterke aqua-
cultuur in Zeeland en de strategische 
ligging bepaalden de keuze voor deze 
vestigingslocatie bij het dorp Kats aan de 
voet van de Zeelandbrug. Dicht bij afne-
mers in West-Europa. Kingfish wil zo’n 
200.000 vissen per jaar afzetten.

Specialisten als nevenaannemers
Goetheer legt de rolverdeling uit die de 
bouw van het complex van ca 65m x 
85m mogelijk maakte. ‘Wij waren hoofd-
aannemer voor de gebouw-gebonden 
zaken, dat betekende de funderingen, 

Er gaat in de kwekerij 
continu veel water 

heen en weer gaat door 
buizen en filters

Luchtopname 
uit het begin 
van de bouw
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De ruwbouw van de staalconstructie van viskwekerij Kingfish is 
klaar. Op dit moment is een tiental mensen van Hanse Staalbouw 
bezig met de afronding binnen. Gerard Mieras, werkvoorbereider 
bij het Zeeuwse staalbouwbedrijf, stapte het bouwterrein op 
toen de kweekbassins er al stonden. ‘Dat maken we niet zo vaak 
mee, dat een bouw van dergelijke afmetingen niet van binnen-
uit bereikbaar is. Het ontwerp ligt grotendeels al vast als wij 
aanschuiven. Onze inzet is om zo creatief en functioneel mogelijk 
oplossingen voor constructie en materialen aan te dragen.’
 
‘Een staalconstructie voldoet hier prima’, legt Mieras uit, ‘de dak-
randhoogte ligt op 7.5 meter en de bovenbouw is niet zwaarbe-
last’.  Daardoor volstaat een relatief lichte staalconstructie van H- 
en I-profielen; in totaal zo’n 170 ton staal.  Wij bouwden een schil 
over de bassins heen om een constant binnenklimaat voor de 
vissen te kunnen creëren. De bouw kende vier fases. In elke fase 
plaatsen we de staalconstructie, houten gordingen tussen span-
ten en sandwich dakpanelen. Onze mensen pasten 1.950 m2 sand-
wichpaneel toe voor de binnenwanden. In het dak is ongeveer 
4.850 m2 sandwichpaneel gebruikt en voor de gevel 1.900 m2.’ 

Het werkelijk monteren was nog wel een puzzel. Daarom scha-
kelde Hanse Staalbouw eigen hoogwerkers in, klein en groot. De 
enige manier om tussen en om de verschillende bassins heen 
te kunnen werken. ‘Dan is het erg praktisch als je uit de directe 
omgeving komt.’   

Sterke warme schil

Reijnhout Elektro BV uit Hansweert voert alle technische installa-
ties uit voor de nieuwbouw van Kwekerij Kingfish Zeeland in Kats. 
Binnen het utiliteitsgebouw voert het bedrijf vooral de gebrui-
kelijke werkzaamheden uit, zoals verlichting, inbraakbeveiliging, 
data- en telefonienetwerk. De procesautomatisering voor de vis-
kwekerij, die de veiligheid van de vissen moet waarborgen, vergt 
echter een minder dagelijkse aanpak: in eigen werkplaats maken 
ze de zestien besturingskasten, die ter plekke worden verdeeld 
over verschillende schakelruimten. Verder plaatsen ze de elektri-
sche hoofdverdeler van 2500A en brengen maar liefst 25 kilometer 
aan bekabeling aan tussen de bassins en besturingskasten. 

Noodvoorzieningen
Eigenaar Tim Reijnhout: ‘Wij engineerden de volledige procesau-
tomatisering voor de kwekerij en schreven zelf de software en de 
visualisering aan de hand van de Functionele Omschrijving van 
Kingfish. Denk bijvoorbeeld aan de grote waterzuiveringsinstal-
latie die waarborgt dat de vissen zwemmen in schoon water en 
die controleert op het juiste gehalte aan zuurstof en voeding. 
Dat luistert heel nauw. Om die reden is er ook een heel systeem 
van noodvoorzieningen ontworpen. Onderdeel daarvan zijn twee 
noodgeneratoren met een totaalvermogen van 900 kVA in het 
pand, die het belangrijkste gedeelte van het besturingsproces 
overnemen zodra deze onverhoopt uitvalt. Wij verzorgden de 
aansluiting en de schakeling.’ 

E-installaties van 
levensbelang voor de vis
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het grondwerk, het betonwerk van de 
gebouwen en de installaties. Daarnaast 
opereren nevenaannemers op gelijke 
voet. Onze Deense collega’s Billund en 
A-consult begeleiden het proces van 
viskweken op het land, van typerende 
warmtewisselaars tot aan elektrische 
aansturing van alle buizen en pompjes. 
Wij voeren de hoofdregie. In het voor-
traject zijn de Denen veel over de vloer 
geweest. Complexe raakvlakken vragen 
om hechte samenwerking.’ 

Nieuwe kennis voor technische 
oplossing en logische bouw
Het specifieke watersysteem leverde de 
hoofdaannemer nieuwe kennis op. De 
eigen expertise (binnen de sector civiele 
techniek, voornamelijk betonbouw en 
constructieve waterbouw) werd aange-
vuld met deskundigheid van Kingfish en 
specialisten. Goetheer: ‘De opdrachtgever 
bedacht vier verschillende kweeksys-
temen.  Hoe groter de vis, hoe groter de 
tank en hoe groter het filtersysteem. 
Wij zochten vervolgens naar technische 
oplossingen, met aandacht voor veilig-
heid en logistiek. Veel filters, bakjes, hoge 
wanden en scheve vloeren. Maar ook 
een afwijkend binnenklimaat. Het zoute 
water is continue 23 graden, een zwem-
badklimaat met zeewater dus. En veel 
water dat continue heen en weer gaat 
door alle buizen en filters. Uiteraard zijn 
de wanden waterdicht en mag zeewater 
de wapening niet aantasten.’ 

Duurzame insteek 
Kingfish hanteert groene stroom en 
warmtewisselaars om het inkomende 
Oosterscheldewater te verwarmen. Door 
het gesloten watersysteem hergebruikt 
de kweker 99 procent van het water; er 
worden geen natuurvreemde stoffen ge-
loosd en externe ziektes blijven buiten. 
Restwarmte wordt gebruikt voor het ver-
warmen van de kantoren, zonnepanelen 
wekken eigen energie op. ‘Goed voor mi-
lieu en portemonnee’, besluit Goetheer. 

Impressie 
kantoor

Een relatief lichte staalconstructie van H- en I-profielen volstaat voor de ombouw
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https://reijnhoutelektro.nl/

