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Uitbreiding bij Crusta Urk

‘Straks klaar voor
de toekomst’
Crusta uit Urk maakte vorig jaar een vliegende start. De groothandel in schaal- en schelpdieren gaat
daarom flink uitbreiden. De eerste paal voor de nieuwbouw ging op 15 juni de grond in.

Crusta uit Urk bestaat precies anderhalf jaar en
moet nu al uitbreiden. Op 1 januari 2015
opende de groothandel in een voormalige
barramundikwekerij op het Urker bedrijventerrein Zwolse Hoek. Daar verwatert Crusta
onder meer bruine krab, King crab, Canadese
kreeft en Oosterscheldekreeft.
Arie Zuurmond, directeur eigenaar van Crusta,
zag de noodzaak voor uitbreiding twee
maanden na de opening al aankomen. “We
groeiden vanaf het begin zo hard, dat we al snel
zes mensen in dienst hadden. Inmiddels zijn
dat er tien, waarvan vijf op kantoor. Het kantoor
doet dienst als kantine en vergaderruimte.”
Het had wat voeten in de aarde om een stukje
grond te vinden dicht bij het huidige pand,
vertelt Zuurmond. “Maar het is gelukt! We
hebben 1000 vierkante meter grond aan
kunnen kopen, aansluitend aan ons huidige
pand. Daarvan gaan we 350 vierkante meter
bebouwen, de rest wordt parkeerruimte. We
hebben straks extra kleedruimte, een kantine
en een groter kantoor. De nieuwe grond ligt aan
de achterkant, dus de entree en het kantoor
worden naar die kant verplaatst. Dat betekent
dat we straks niet meer aan het Scheer zitten,
maar aan de Riepel.”

De drie aparte bassins die Crusta aanvankelijk
in gebruik had, zijn inmiddels uitgebreid tot
vier. “We verwachten momenteel een nieuwe
kreeftsoort, de Cape Rock lobster uit Zuid
Afrika. Wij zijn de eersten die deze soort
importeren en gaan ‘m introduceren als Kaapse
kreeft. Het is een koudwaterkreeft, maar de
watertemperatuur van de Europese kreeft,
tussen de 4 en 7 graden, is weer te koud voor
deze kreeften. Die houden van een temperatuur tussen de 9 en 12 graden, dus ze hebben

een eigen bassin nodig.“
Zuurmond: “Wij zijn heel
enthousiast. Soms gaat het iets te
snel, maar die nieuwbouw moet
zeker twee tot vier jaar rust
kunnen geven. De nieuwe ruimte
is gebaseerd op het dubbele aantal
medewerkers als nu.” Crusta
verwacht de nieuwbouw op 1
november in gebruik te kunnen
nemen. www.crusta.nl •
◀ Het voltallige Crustateam. In het midden
met zonnebril Arie Zuurmond.

Koudwaterkreeft
Crusta groeit nog elke maand, vertelt Zuurmond. “De King krab en kreeft hebben een
enorme vlucht genomen. Ook doen we steeds
meer diepvries. Onze groeiende klantenkring
vraagt om productspecificaties en meer
artikelen. Dat vergt een ander automatiseringssysteem. Dat hebben we inmiddels dus ook.”

De eerste paal van de nieuwbouw is geslagen.
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