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Grijze garnaal in de Noordzee

De hoeveelheid garnaal die in de Noordzee 
vertoeft kent van nature grote schommelingen. 
Het weer dat evenzeer sterk varieert van 
jaar tot jaar speelt een belangrijke rol in het 
broedsucces. Het ene jaar zitten er erg veel 
garnalen, het andere jaar weinig. Dus dit is een 
factor waar we geen invloed op hebben en die 
erg onvoorspelbaar is.
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De hoeveelheid garnaal die in de Noordzee vertoeft kent 
van nature grote schommelingen. Het weer dat evenzeer 
sterk varieert van jaar tot jaar speelt een belangrijke rol 
in het broedsucces. Het ene jaar zitten er erg veel garna-
len, het andere jaar weinig. Dus dit is een factor waar we 
geen invloed op hebben en die erg onvoorspelbaar is.

Omdat garnaal niet oud wordt, 1 à 2 jaar, heeft een succes-
vol broedjaar maar een kort effect. Als er het ene jaar erg 
veel garnalen zitten dan kan dit het volgende jaar omge-
keerd zijn en dat is eigen aan de biologie van garnaal. Dus 
grote schommelingen in het garnaalbestand zijn zeker niet 
abnormaal.
Als we kijken naar onderstaande figuur die de aanvoer 
weergeeft van onze Belgische garnaalvissers dan zien we 
direct die grote schommelingen van jaar tot jaar. Kijk naar 
2010, 2013 en 2014 dan zien we een grote aanvoer. De an-
dere jaren daartussen is de aanvoer laag. Dus dit bevestigt 
alvast dat een continu dalende trend het laatste decennium 
niet correct lijkt.
 

1 / GRIJZE GARNAAL IN DE 
NOORDZEE
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grote schommelingen in het 
garnaalbestand zijn zeker niet 
abnormaal

Een andere factor die sterk door de natuur bepaald 
wordt is de predatie op garnaal, of hoeveel garnalen 
er gegeten worden door de natuurlijke vijanden zoals 
kabeljauw en wijting. Van oudsher volgen Duitse en 
Nederlandse garnaalvissers in welke mate kabeljauw 
en wijting de Waddenzee binnenkomen. Wanneer dit 
gebeurt in grote getale dan weten de vissers dat de 
garnaalvangsten merkelijk achteruit gaan. Dus bovenop 
de natuurlijke schommelingen in het broedsucces komen 
de natuurlijke schommelingen in predatiedruk wat het 
geheel nog meer onvoorspelbaar maakt.

De temperatuur van het water speelt ook een rol in 
de verspreiding van garnaal. Wanneer in de winter het 
water kouder wordt dan migreren garnalen naar die-
pere wateren, weg van de kust. Ze leven dan verspreid 
over een grotere oppervlakte en de dichtheden zijn dan 
kleiner. Wanneer in het voorjaar de temperatuur weer 
toeneemt dan keert de garnaal terug en hopen ze als het 
ware op tegen de kust. Het is vooral dan dat de garnaal 
in grote dichtheden voorkomt en succesvol gevangen 
wordt. Die hogere vangsten merken we vooral in de 
zomer. Die spreiding in aanvoer over het jaar kun je zien 
in onderstaande grafiek.

Omdat de opwarming van het water in het voorjaar 
nogal kan verschillen van jaar tot jaar is het voorjaar dan 
ook een slechte periode om na te gaan of er veel garnaal 
zit. Dit kunnen we het best inschatten in de latere zomer. 
Het zou daarom goed kunnen dat de lage vangsten nu in 
het voorjaar weer normaliseren in de zomer, maar dit is 
speculatie natuurlijk. Kijken we in bovenstaande grafiek 
naar het topjaar 2014 met zeer grote aanvoer in de zomer, 
dan zien we dat dat jaar de aanvoer in het voorjaar net 
erg laag was. Dit bevestigt dat vangsten in het voorjaar 
slechte schatters zijn van het bestand.

Daarnaast is er het mogelijke effect van klimaatverande-
ring. De zuidelijke Noordzee is zowat de zuidelijke grens 
van verspreiding van garnaal in commerciële hoeveelhe-
den. Garnaal komt ook wel in commerciële hoeveelheden 
in bvb Frankrijk voor maar dan eerder in geïsoleerde 
gebiedjes, baaien. Maar omdat onze Belgische vissers dus 
vissen op garnaal dicht bij die zuidelijke grens kunnen 
kleine schommelingen in die grens grote effecten hebben 
op onze vangsten. Dus mogelijks heeft garnaal de neiging 
om naar het noorden op te schuiven maar hier is niet 
echt wetenschappelijk bewijs voorhanden. Hoe dan ook 
is het zo dat indien die verschuiving er zou zijn, dat die 
veel groter effect zal hebben voor onze vissers dan voor 
onze noorderburen.

Fig. - Aanvoer in ton per maand door Belgische vaartuigen
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De visserijdruk op garnaal speelt natuurlijk ook een 
rol. Onderstaande grafiek geeft de aanvoer weer in de 
Noordzee sedert 1960. Het is duidelijk dat de totale 
aanvoer sedert de jaren ’90 sterk is toegenomen in de 
Noordzee. 
 

Dit kan enerzijds te wijten zijn aan een zwaardere 
bevissing maar kan ook het gevolg zijn van een groter 
garnaalbestand. Om dit onderscheid te kunnen maken 
nemen we er best de grafiek bij met de hoeveelheid gar-
naal die gevangen wordt per uur vissen, namelijk LPUE of 
landings per unit of effort.
 

Fig. - Aanvoer in ton per jaar, ganse Noordzee

Fig. - Aanvoer per eenheid van visserij-inspanning per land rond de Noordzee (LPUE)
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Ook hier zien we grote schommelingen met hoge pieken 
en diepe dalen en grote verschillen binnen elk jaar tussen 
de landen. Toch zien we de laatste drie jaar een eerder 
lage LPUE waarbij dit verschijnsel zich voordoet in elk 
van de garnaal vissende landen. Mogelijks wijst dit op 
een dalende trend in het garnaalbestand. Maar het is 
moeilijk om daar betrouwbare uitspraken over te doen. 
Dit vooral vanwege de factoren die eigen zijn aan natuur-
lijke schommelingen en die we niet makkelijk kunnen 
opvolgen.

Een andere maat voor visserijdruk is de aanwezigheid of 
afwezigheid van grote garnaal, groter dan 7 cm. Wanneer 
de visserijdruk groot is dan verdwijnen de grote die-
ren uit het bestand, dit is zo voor vrijwel elke visserij. 
Onderstaande grafiek geeft het procentuele aantal garna-
len > 7 cm aan. We zien hier een duidelijke dalende trend 
en dit wijst inderdaad op een vrij grote druk op het 
garnaalbestand in de Noordzee (niet enkel België, ganse 
Noordzee). Maar dit is wel een trend die we zien sedert 
de jaren ’70 en is dus niet recent. 
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Om te beoordelen of de huidige visserijpraktijken nog 
steeds als duurzaam beschouwd kunnen worden, is er 
een formele schatting van de bestandsgrootte nodig. Een 
klassieke evaluatie van een vissoort gebeurt op basis van 
de leeftijdsstructuur van deze vis in een bepaald gebied. 
Grijze garnalen missen een duidelijke leeftijdsstructuur 
en ze reproduceren bijna het hele jaar door. Hierdoor is 
het niet mogelijk een schatting van de bestandsgrootte 
op de klassieke manier uit te voeren.

Recent heeft een team van Duitse en Nederlandse on-
derzoekers een raming van de jaarlijkse totale biomassa 
productie van de garnaalpopulatie gemaakt voor de 
laatste 45 jaar. Deze reconstructie maakte gebruikt van 
jaarlijkse wetenschappelijke staalnames langsheen de 
kusten van de zuidelijke Noordzee. De totale jaarlijkse 
biomassa productie werd vergeleken met de jaarlijkse 
vangsten om zo een inschatting te maken van de visserij-
druk op de populatie. Daaruit bleek dat in sommige jaren 
het grootste deel van de totale garnaal productie geoogst 
werd. Het effect van visserij op de populatie is dus recent 
groter geworden dan het effect van natuurlijke sterfte 
door klimaat, predatie, etc. 

De laatste jaren is er nog een toenemende visserij-in-
spanning die niet resulteert in hogere vangsten, maar 
een verlaagde vangst efficiëntie. Gecombineerd met een 
dalende fractie van de grotere grijze garnalen bestaat het 
vermoeden dat de grijze garnaal momenteel overbevist 
wordt. Er is echter op dit moment helemaal geen sprake 
van een verdwijning van grijze garnaal uit de Noordzee.

Pulsvisserij

Ten slotte is er het vraagstuk van de pulsvisserij. Het is zo 
dat Nederlandse pulsvissers (elektrisch vissen op tong) in 
grote mate naar de zuidelijke Noordzee afgezakt zijn en 
ook voor onze kust komen vissen. Mogelijks heeft dit een 
effect op het garnaalbestand. Om de vragen hier rond 
te kunnen beantwoorden is het ILVO al meerdere jaren 
de effecten van de pulsvisserij op mariene organismen 
aan het onderzoeken. De labo-experimenten waarbij 
verschillende diersoorten werden blootgesteld aan het 
elektrisch veld geven alvast aan dat de directe effecten 
op deze dieren minimaal tot onbestaande zijn. Er werden 
proeven gedaan met verschillende vissoorten zoals tong, 
kabeljauw en een reeks niet-commerciële vissoorten. Er 
werden proeven gedaan met invertebraten zoals krabben, 
zeesterren, schelpdieren enz. Er worden ook proeven 
gedaan met de verschillende stadia van viseitjes en vislar-
ven van tong en kabeljauw. Geen enkel van deze proeven 
wees op een mogelijks probleem. Maar dit zijn natuurlijk 
slechts labo-experimenten. Wat het effect is van een 
grootschalige pulsvisserij in zee op het garnaalbestand 
werd nog niet bestudeerd. Bij onze kustvissers en recrea-
tieve vissers is er grote onrust wat de pulsvisserij betreft 
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in onze wateren. Ze wijzen op dalende vangsten van vis 
en garnaal op de kust. Dit zijn waarnemingen die ernstig 
moeten genomen worden. Bijgevolg is het belangrijk en 
dringend dat dit onderzocht wordt.

ILVO volgt de garnaalvisserij op en neemt deel aan de 
jaarlijkse vergadering van de ICES Crangon werkgroep. 
Hierin volgen we de statistieken op en baseren we ons 
vooral op LPUE om het bestand in te schatten. In de 
andere Noordzeelanden is er al een beheersysteem in 
voege dat rekening houdt met LPUE om de visserij te 
sturen. Bij dalende LPUE wordt het aantal dagen op zee 
beperkt. Deze beheersmaatregel is er vooral gekomen 
onder druk van het streven naar een MSC-label. Hier doet 
de Belgische visserij niet aan mee. 

Naast de evolutie van het garnaalbestand is bodembe-
roering en vooral teruggooi een probleem in deze visserij. 
ILVO heeft hiervoor een oplossing ontworpen, nl de 
pulsvisserij op garnaal waarbij de teruggooi kan vermin-
derd worden met 75 % en de bodemberoering met een 
geschatte 80 %. We zijn voor het ogenblik bezig met twee 
Belgische vaartuigen met de garnaalpuls en we volgen 
deze vaartuigen van dichtbij op. We denken dat deze 
pulsvisserij heel wat potentieel heeft om onze kustvis-
serij een werkelijk en betrouwbaar duurzaam imago te 
geven. We begrijpen echter dat er rond deze pulsvisserij 
heel wat controverse is. Daarom heeft ILVO er voor geko-
zen om de experimenten met deze visserij op zeer kleine 
schaal te houden zodat het potentieel en de mogelijke 
gevaren kunnen bestudeerd worden zonder gevolgen 
voor andere visserijen.

Certificering garnaalvisserij

In 2015 hebben de Deense, Duitse en Nederlandse garna-
lenvissers gezamenlijk een MSC certificaat voor duurzame 
visserij aangevraagd. In juli 2017 is hiervoor een positief 
advies afgeleverd aan MSC dat nu onderzocht wordt 
door MSC. De betrokken vissers hebben vanaf 1 januari 
2016 vrijwillig afgesproken zich te onderworpen aan een 
uitgebreide regelgeving afgesproken binnen een manage-
mentplan. Voorheen bestonden er, behalve het gebruik 
van een zeeflap en een beperkt aantal licenties, geen 
beperkingen van de garnalenvisserij. Dit managementplan 
beoogt de duurzaamheid en milieuvriendelijkheid van de 
visserij te verzekeren (zie www.garnalenvisserij.com).

Een belangrijk onderdeel van dit management plan is dat 
de vangst efficiëntie (kg garnalenvangsten per uur vissen) 
van de vaartuigen maandelijks wordt berekend en met 
vooraf bepaalde referentiewaarden vergeleken. Komen 
deze vangst efficiëntie waarden onder de referentiewaar-
den dan wordt de visserij inspanning beperkt.

Een tweede belangrijk onderdeel van dit management 
plan is de stapsgewijze vergroting van de maaswijdte in 
de kuil van het net. Wetenschappelijk onderzoek toont 
aan dat de visserij inspanning recent hoger is dan het 
niveau waarop de hoogste duurzame opbrengst wordt 
gegenereerd. Een modelstudie suggereert dat de hoogste 
duurzame opbrengst te verkrijgen is door de maaswijdte 
van het net naar 26 mm tussen de knopen te verhogen. 
Omdat dit in het begin een commercieel vangstverlies zal 
veroorzaken, zal dit stapsgewijs ingevoerd worden. Vanaf 
1 mei 2016 minimaal 22 mm tussen de knopen (in de laat-
ste 150 mazen van het net). Vanaf 1 mei 2018 minimaal 24 
mm tussen de knopen (in de laatste 125 mazen van het 
net). Vanaf 1 mei 2020 minimaal 26 mm tussen de knopen 
(in de laatste 125 mazen van het net). De vergroting van 
de maaswijdte naar 24 of 26 mm zal alleen worden door-
gezet indien wetenschappelijk wordt aangetoond dat de 
voorspelde positieve effecten behaald worden.

Er zijn geen vangstquota bepalingen voor de grijze 
garnaal in de Noordzee. In Nederland, Duitsland en 
Denemarken volgen de vissers het managementplan 
dat hierboven beschreven staat. In België zijn er enkel 
beperkingen op de licenties en wordt het gebruik van 
een zeeflap seizoenaal verplicht (maar dit is om de 
bijvangst van jonge vis te beperkten, is dus niet relevant 
om eventuele problemen van de garnaalpopulatie zelf te 
vermijden). Onze visserij is echter in samenwerking met 
de Vlaamse overheid en ILVO bezig met een eigen duur-
zaamheidsbeoordeling waarbij NGOs, veiling en handel 
betrokken worden. Het is de bedoeling dit systeem in 
2018 in de praktijk te brengen waarbij concrete stappen 
voorzien zijn voor verdere verduurzaming.

De pulsvisserij heeft heel wat 
potentieel om onze kustvisserij 
een werkelijk en betrouwbaar 
duurzaam imago te geven. 


