
VISGROOTHANDEL

Spakenburgers steken miljoenen 
euro’s in duurzame visrokerij

Jan Verbeek
Spakenburg

Koelewijn’s Haringinleggerij, een 
groothandel in verse en bewerk-
te vis, gaat in Spakenburg een 
 hypermoderne rokerij bouwen. 
Met deze grootste investering uit 
haar geschiedenis wil de familieon-
derneming straks voldoen aan de 
strenge eisen die supermarkten en 
ambulante handel stellen wat be-
treft voedselveiligheid, duurzame 
visvangst en energiegebruik. 

De oude visrokerij van 2000 m2 
gaat tegen de vlakte en wordt eind 
dit jaar vervangen door een moder-
ne installatie met een oppervlakte 
van 3200 m2, een half voetbalveld. 
Met de investering is een bedrag 
 gemoeid van bijna € 5 mln.

Koelewijn’s behoort tot de gro-
tere visgroothandels van Neder-
land. Concurrenten zijn bedrijven 
als FishPartners, Haasnoot en Ou-
wehand. Het bedrijf telt ruim hon-
derd werknemers en heeft een ei-
gen vloot trucks en bestelbussen. 

De eigenaren wilden graag uit-
breiden. ‘Wij denken dat er de ko-
mende jaren veel vraag zal zijn naar 
gerookte vis zoals makreel’, zegt di-
recteur en mede-eigenaar Gerrit 
Ruizendaal. ‘Het is een vette vis en 
in de medische wetenschap is men 
positief over de eigenschappen.’

De groothandel levert al maatjes-
haring en kibbeling aan de Duitse 
retailer Lidl en hoopt ook klanten 
te werven onder de Nederlandse 
 supermarkten. ‘Maar dan moet 
onze nieuwe visrokerij wel aan 
alle milieu- en veiligheidseisen 
voldoen. Supermarkten zijn daar 
nu heel scherp op. Alle keurmer-
ken moet je hebben, want dat wil 
de consument.’

De groothandel richt zich bij de 
nieuwbouw op hygiëne en duur-
zaam gebruik van grondstoffen 
en energie. ‘Onze nieuwe rokerij 
zal helemaal up-to-date zijn. We 
hebben ook de Voedsel- en Waren-
autoriteit mee laten kijken bij het 
ontwerp. Hygiëne en groen onder-
nemen is een hot item in de retail.’

In de rokerij zullen onder meer 
biofilters worden geplaatst op de 

Koelewijn’s bouwt nieuwe locatie om aan vraag naar gerookte vis te kunnen voldoen

waterinstallaties, zijn er speciale 
rooktunnels en op het dak komen 
500 zonnepanelen. Ook de terugge-
wonnen warmte van de compres-
soren wordt gebruikt om het pand 
te verwarmen en om diepvriesvis 
te ontdooien. Het doel is een vrij-
wel energieneutraal gebouw neer 
te zetten.

De onderneming kan de miljoe-
neninvestering niet geheel uit ei-
gen middelen doen. Met huisbank 
ABN Amro heeft Koelewijn’s een 
lening voor vijftien jaar afgesloten 
voor een bedrag van € 2,5 mln. De 
resterende € 2,5 mln komt van de 
verkoop van een bedrijfsterrein 
en uit de financiële reserves van 
de groothandel.

Het bedrijf levert kibbeling, 

Hollandse Nieuwe, zalm, garna-
len en makreel aan visverkopers 
op de markt en in winkels. Een 
klein deel van de jaaromzet van 
circa € 50 mln, 10%, is voor super-
markten in Nederland, Duitsland 
en België. 

Koelewijn’s is gevestigd op een 
industrieterrein in het voormali-
ge Zuiderzeedorp. In de directe 
omgeving zijn veel visverwerkers 
en -verkopers actief. Elke och-
tend worden enkele honderden 
vis wagens, die overdag op loka-
le markten staan, in Spakenburg 
bevoorraad. Daarna vertrekken de 
wagens in colonnes naar de snel-
weg A1, om vervolgens verder het 
land in te trekken.

Koelewijn’s, dat veel vis levert 

aan deze groep verkopers, kan 
de investering in de rokerij doen 
doordat het de recessie goed is 
doorgekomen. De afzet bleef in de 
crisisjaren behoorlijk op peil. Mo-
menteel trekt de consumentenver-
koop wat aan. ‘Je ziet dat de mid-
dengroepen weer een scholletje 
kopen en de goedkope, gekweek-
te pangasius laten liggen.’

Ruizendaal (60) vormt de derde 
generatie in het Utrechtse familie-
bedrijf. Het eigendom is verdeeld 
over drie partijen. Samen met zijn 
vrouw houdt hij een kwart van de 
aandelen. Verder is een kwart van 
zijn schoonzus en zwager. Zijn me-
dedirecteur, Dirk Koelewijn (52) 
vertegenwoordigt de 50% van zijn 
vader Hib Koelewijn.

Koelewijn’s is met 
ruim honderd 
werknemers een 
van de grotere 
visgroothandels

De nieuwe rokerij moet 
voldoen aan strenge 
eisen op het gebied van 
veiligheid en duurzaam
heid. 
FOTO: PETER DUIJST

pagina 11, 03-04-2017 © Het Financieele Dagblad


