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URK – Crusta is het enige Nederlandse
bedrijf dat in een gesloten systeem
kingkrab houdt, reuzenkrabben uit
Noorwegen. Van de markt voor bruine
Noordzeekrab zouden ook Nederlandse
kottervissers moeten kunnen
profiteren.

Handelsonderneming Crusta

Krab en kr eeft op Urk

Directeur Arie Zuurmond voor het bedrijfspand
van Crusta op het Urker industrieterrein.
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rusta is een jonge speler op
de markt voor schaaldieren.
Gevestigd in Urk, in een
voormalige kwekerij die was
opgestart voor barramundikweek en het daarna geprobeerd heeft
met de kweek van snoekbaars. Het maakt
onderdeel uit van Fish Con. De geboren
Scheveninger Arie Zuurmond (52) zwaait
er als mede-aandeelhouder de scepter. ,,We
zijn een puur handelsbedrijf voor op- en
overslag. We kweken dus niet, en voeren
de schelpdieren ook niet’’, omschrijft
Zuurmond de corebusiness.
Medewerkers zijn in de grote hal bezig
de filters te vernieuwen. Ongeveer dertig
procent van de blauwe kweekbakken is
momenteel in gebruik. Ondertussen komt
er een auto van JP Koeriersdiensten twee
pallets met Canadese kreeft brengen,
zojuist opgehaald van Schiphol. De kreeft
wordt maandagmiddag verzendklaar
gemaakt, voor Denemarken. In dozen gaat
10 kilo met enkele ijspacks erbovenop.
Zaterdagmorgen vroeg wordt er in
samenwerking met collega-handelaar
Koos de Jong bruine krab gelost. In dit
geval afkomstig van de UK 146. Crusta
doet deze maanden ook de opslag en
verpakking van grote hoeveelheden
levende krab van de Ierse specialist
McBride Fishing, wiens crabbers in het
Noordzeeseizoen van juni tot medio
november meestal in Delfzijl lossen. In
vergelijking met dode krab op de afslag
brengen de levende krabben zeker vijf-zes
keer meer op. Maandag gaat deze krab
verpakt met ijspacks erbovenop in dozen
naar Zuid-Europa. De grote markt voor
krab is Azië.
Vorig jaar is een subsidieaanvraag van
Crusta goedgekeurd om te onderzoeken
of met name pulskotters ook levende krab
kunnen aanvoeren. Een medewerker van
Crusta is twee reisjes meegeweest met
de UK 87. De conclusie luidt dat bruine
krab als bijvangst prima levend te houden

is, zeker een maand. Maar Crusta is nu
nog niet helemaal klaar voor handel in
Noordzeekrab van de kottervloot. Kleine
krabben, begroeide krabben en mannetjes
moeten overigens terug in zee.

SCHEVENINGER
Hoe komt een Scheveninger nota
bene op Urk in de schelpdierenhandel. Als
knaap kwam Zuurmond in dienst bij W.G.
den Heijer op de Scheveningse haven.
Samen met de oude Kees den Heijer ging
hij ’s morgens naar de visafslag, waar niet
alleen werd gekocht, maar ook vérkocht.
Den Heijer importeerde al vroeg wereld-

wijd. Oók Canadese kreeften. Zuurmond
herinnert zich dat er dertig jaar terug
vooral bruine krab vanuit in hoofdzaak
Colijnsplaat werd verhandeld.
Vervolgens ging Zuurmond een avontuur aan op de Nederlandse Antillen. Hij
werd op Curacao aandeelhouder in een
tonijn-longliner, twee viswinkels en een
horecagroothandel. Via die groothandel
werd onder andere vis uit Eritrea op de
Antillen afgezet. Die vis - redsnapper,
grouper, kingfish - werd geleverd door
Klaas Post van Fish Con/Fiskano.
Het verging Zuurmond niet zoals
gepland, en in 2005 bood Post hem aan

Kingkrab, de trots van Crusta. Alle kingkrab is
voorzien van een tag voor tracking & tracing.

Klaas Post komt op visite. ,,Hoe laat
beginnen we morgen?’’ Post helpt mee
met het lossen en vervolgens ook met
het inpakken van de bruine krab. ,,Leuk
hè. We hebben met dit bedrijf van de
nood een deugd gemaakt. Dat geeft
veel voldoening. Van zoet water maken
we zout water. Niemand in Nederland
heeft kingkrab in een gesloten systeem,
voor deze kingkrab heeft Crusta ook het
alleenrecht.’’

Inpakken van bruine Noordzeekrab, afkomstig van de UK 146. Deze krab wordt met kooien gevangen.
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DE BELANGRIJKSTE ACTIVITEIT VAN MAASKANT SHIPYARDS STELLENDAM
IS HET OP MAAT BOUWEN VAN KOTTERS. DAARNAAST ONTWERPEN EN
(VER)BOUWEN WE ZEEGAANDE WERKSCHEPEN.

WWW.MAASKANT-SHIPYARDS.NL

MEMBER OF THE DAMEN SHIPYARDS GROUP

Address Het Scheer 8
8321 MS Urk - Holland
Tel. +31 (0)527 688758
De meest noordelijk gelegen visafslag
van Nederland

E-mail info@crusta.nl
Internet www.crusta.nl

-
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Voor het veilen van uw garnalen en vis
Zeven en inpakken van garnalen
Flexibel aanspreekpunt voor de schipper
Optimale service en snelle financiële
afwikkeling (ook voor contractvisserij)
Levering van scherfijs

Visafslag Lauwersoog BV
Haven 1
9976 VN Lauwersoog
Telefoon : +31 519 349125
Fax
: +31 519 349278
E-mail : info@visafslaglauwersoog.com
Website : www.visafslaglauwersoog.com
Volg ons ook op Twitter! @VisafslagLO

directeur te worden van Fiskkoer, destijds
kantoorhoudend bij Weerstand Foods in
Urk. Fiskkoer was agent voor een Frans
visserij- en productiebedrijf in Fécamp
dat in hoofdzaak handelde in sardine en
tevens Noordzeeschar naar Japan verkocht.
Toen de activiteiten van Fiskkoer
stopten besloot Zuurmond aanvankelijk
voor zichzelf te beginnen: de geboorte
van Blue West Seafood. Maar vorig jaar
werd Zuurmond gebeld door Post of hij
geen interesse had in het nieuw opgezette
Crusta. Zuurmond kwam op Urk kijken
en was naar eigen zeggen direct verkocht.
,,Het leeft, het is spannend en totaal iets
anders. Met levende producten zit je feitelijk tussen vers en diepvries in. Je speelt
dus een middenspel, maar met onze producten wel in het exclusieve segment. Erg
leuk!’’
Zuurmond – gepokt en gemazeld in
de handel – heeft bij Crusta veel moeten
bijleren. ,,We weten nu dat we alleen de
hardshell-kreeft uit Canada willen. Dat is
de top of the bill. Goed gevuld en dus met
het meeste vleesgewicht, en bovendien
sterk. Alles komt per vliegtuig. Per zending kopen we niet meer dan twee pallets,
da’s maximaal 840 kilo. Want ik wil snel
rouleren. Liefst moet de kreeft binnen
een week weer weg zijn. Van de kingkrab
kopen we per zending niet meer dan een
paar honderd kilo.’’

BLIK OP NOORDEN
Crusta is niet de eerste Urker onderneming die in de schelpdieren stapt. De les
die daaruit getrokken is, is dat Crusta niet
de blik naar het zuiden, maar juist vooral
naar het noorden richt om concurrentie
met de gevestigde Zeeuwse orde zoveel
mogelijk te mijden. ,,Vanuit Urk hebben
we een leuke positie ten opzichte van
Scandinavië. Onze kreeften gaan vooral
naar Denemarken, net als de kingkrab en
ook steeds een beetje meer bruine krab.’’
Nog geen twee jaar na de start van
Crusta verlopen de zaken naar tevredenheid, aldus Zuurmond. De planning is ook
om verder op te schalen. Krab en kreeft
worden straks in de hal gescheiden, en
komen bijvoorbeeld ieder op een eigen
filter- en koelsysteem. En wat Zuurmond
betreft blijft het niet bij het huidige assortiment.

De kreeft wordt verzendklaar gemaakt.

Een koeriersbedrijf met een zending Canadese kreeft.

Schipper Jelle Kramer (UK 87): ,,Naar onze waarneming ging het tijdens de proeven wel
goed met de krabvangst bij ons aan boord. Elke trek moesten we wel het water in de tub
verversen. En elke krab werd in een apart netje gedaan om te voorkomen dat ze elkaar
beschadigen. Dus anders dan de Ieren. Maar het staat nu stil, de tub is ook van boord
gehaald.’’
Arie Zuurmond: ,,Wij zijn na de eerste proeven positief over hoe de Noordzeekrab zich
houdt in de pulsvisserij. Maar om het interessant voor de markt te maken is meer nodig.
Zoals constante aanvoer en een logistiek slim traject vanaf de kottervloot. Het is nu
hoogseizoen, met een groot aanbod van de Ieren. Het kotterproject staat dus even in
de parkeerstand, maar krijgt zeker een vervolg. Want wij willen ook graag aanvoer in het
winterhalfjaar. Er is vraag naar deze levende krab.’’
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