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Factsheet  

Er zijn heel wat soorten garnalen die over de hele 
wereld voorkomen, waarvan er zo’n driehonderd benut 
worden voor menselijke consumptie. Daarvan geldt de 
Hollandse garnaal (Crangon crangon) als een van de 
bekendste soorten. Deze garnaalsoort is van oudsher 
ook onder de naam Noordzeegarnaal bekend. Andere 
benamingen zijn grijze garnaal (België) en bruine garnaal 
(Verenigd Koninkrijk). De Hollandse garnaal is een 
schaaldier dat tot de familie van Crangonidae behoort. 
Deze garnalensoort komt voor in de kustwateren van 
Nederland, Engeland, België, Duitsland en 
Denemarken.⁴ ⁶ 

ALGEMEEN 

Het liefst houdt de Hollandse garnaal zich op in de 
zanderige of slikachtige bodem van ondiepe wateren, 
waar ze zich overdag vrijwel in hun geheel ingraven. 
Alleen de ogen - waarmee ze eigenlijk alleen licht en 
donker kunnen onderscheiden - en de in verhouding 
lange sprieten blijven boven de zeebodem uitsteken. In 
de zomer hebben de garnalen een voorkeur voor de 
wateren vlakbij de kust met hun relatief hoge 
temperaturen. In de  winter gaan ze op zoek naar 
zeegebieden die het minst afkoelen. 
 
De Hollandse garnaal is in staat zijn kleur aan te passen 
aan die van de omgeving. ’s Nachts stelt de donkere 
schutkleur hen in staat onopvallend naar voedsel te 
zoeken. Dat bestaat uit plantaardige deeltjes van wieren 
en algen en uit minuscule slakjes en visseneitjes. Een 
net vervelde, zachte garnaal kan zelf een prooi zijn voor 
andere garnalen. 

BIOLOGIE 

Het garnalenwijfje legt twee tot drie keer per jaar eitjes, 
soms wel 25.000 per keer, die ze als een pakketje ter 
bescherming tegen haar lijf gedrukt houdt in de buurt 
van haar staart. Als de eitjes na ongeveer twee 
maanden uitkomen beginnen de larven weg te zweven 
(op hun rug). De meeste garnalen worden als mannetje 
geboren. Zij veranderen na twee jaar van geslacht. Het 
overgrote deel van de jongste larven maakt deel uit van 
het plankton in zee en dient daarmee als voedsel voor 
andere zeebewoners zoals platvissen, wijting en 
kabeljauw. De larven groeien snel en vervellen een keer 
of zes. Zijn ze een millimeter of vier, dan kunnen ze al in 
de bodem leven. Na vier maanden zijn ze volwassen.  
 
Eenmaal volgroeid zijn de kleine, bijna transparante 
schaaldiertjes met hun grijsbruine tinten tussen de vier 
en negen centimeter lang. Zij bezitten vijf paar 
zwempoten en evenveel looppoten. De Hollandse 
garnaal kan drie jaar oud worden.⁴ ⁶ 

In Nederland zijn ongeveer 225 garnalenkotters actief. 
De garnalenkotters - met een motorvermogen van 
minder dan driehonderd pk - slepen aan twee zijden een 
boomkornet voort. De boom houdt het sleepnet open. 

VISSERIJ 



Aan de onderzijde zit aan de zogeheten klossenpees 
een rij rubberen klossen die op geregelde afstanden 
van elkaar als wielen over de zeebodem rijden. Door de 
bewegingen schrikt de garnaal op, verlaat hij zijn 
schuilplaats in het zand en komt in het net terecht.  
 
De gevangen garnalen worden aan boord gespoeld en 
gesorteerd (gezeefd). De garnalenvisserij valt met 
ingang van 1 januari 2019 volledig onder de 
aanlandplicht.⁵ Tegelijkertijd geldt er voor alle 
bijgevangen gequoteerde soorten een vrijstelling in de 
vorm van een de minimisregeling. Dit betekent dat 
deze soorten niet aangeland hoeven te worden. Wel 
geldt een registratieplicht voor alle overboord gezette 
vissoorten.⁷ De garnalen worden meteen aan boord 
gekookt in een grote kookketel aan dek waarin schoon 
zeewater zonder toevoegingen op temperatuur is 
gebracht. Na de kooktijd van zo'n vijf minuten - de 
pantsers krijgen een bruine gloed - worden de garnalen 
gekoeld opgeslagen.  

kilo waren de opbrengsten uit de garnalensector in 2018 
bijna gelijk aan die van 2017 (14 miljoen kilo a € 6,06 per 
kilo).⁹  
 
Garnalen worden behalve vers en koelvers (verpakt in 
bakjes met beschermende atmosfeer) ook diepgevroren 
verhandeld. 

VERWERKING 

Garnalen lieten zich in 2018 uitzonderlijk goed vangen 
met 27,7 miljoen kilo: de hoogste vangsten voor zover 
bekend en bijna een verdubbeling ten opzichte van de 
aanvoer in 2017. Dat was het jaar waarin de vangsten 
sinds 2005 niet meer zo laag waren geweest.⁸ Door de 
halvering van de aanvoerprijs tot gemiddeld € 3,08 per 

HANDEL 

Vroeger werden stapels Hollandse garnalen door de 
vrouwen van de vissers gepeld in de eigen huiskamer. 
Het was een gezellige bezigheid voor de dames die zo 
geroutineerd waren dat ze zonder te kijken en in een 
bizar tempo op een avond kilo's garnalen pelden, terwijl 
ze gezellig bij kletsten. Door verscherpte hygiëne-eisen 
en de hoge loonkosten werden garnalen vervolgens niet 
meer in Nederland gepeld, maar werden ze naar grote 
professionele pelstations gebracht.  

De kotters blijven twee à drie dagen op zee. Na 
aankomst bij een van de zeven afslagen (Lauwersoog, 
Harlingen, Den Oever, Stellendam, Colijnsplaat, 
Breskens en Zoutkamp) vindt keuring van de 
aangevoerde garnalen plaats en controle op de grootte 
van de vangst. Met behulp van schudzeven wordt het 
formaat bepaald. In de afspraken van de MSC-
certificering is vastgesteld dat de zeef een minimale 
opening moet hebben van 6,8 millimeter.³  

Afbeelding: Verwerking aan boord van een garnalenkotter 
(foto Nederlands Visbureau) 

Afbeelding: Kisten met garnalen op de afslag 
(foto Nederlands Visbureau) 

Afbeelding: Vroeger werden garnalen met de hand gepeld 
(foto Nederlands Visbureau) 



Na jaren van onderzoek en overleg tussen de Duitse, 
Deense en Nederlandse sector, spraken vissers van ruim 
400 garnalenkotters vrijwillig beperkende maatregelen 
af. Uiteindelijk leidde dit eind 2017 tot MSC-
certificering. Hiervoor bundelden de visserijsectoren uit 
de drie Waddenzeelanden hun krachten. Ze schreven 
een beheerplan voor de gehele, grensoverschrijdende 
garnalenvisserij. Dat was een uitdaging: Europese 
regulering ontbrak en de drie landen hadden elk hun 
eigen kijk op beheer. 
 
Desondanks was de sector vastberaden MSC-
certificering te behalen omdat ze daarmee hun 
duurzaamheid konden aantonen, en omdat de 
consument hier om vraagt. Ze investeerde in het 
opzetten en uitvoeren van een wetenschappelijk 
onderbouwd beheerplan.  
 
De winst van dat beheerplan is tweeledig. Aan de ene 
kant zorgt het ervoor dat garnalen groter kunnen 
groeien, en aan de andere kant garandeert het dat er 
genoeg garnalen blijven voor voortplanting. Doordat 
grotere garnalen meer geld waar zijn, hebben vissers 
betere inkomsten van minder visserij inspanning. 
Bovendien blijft de genenpoel van de garnalen intact en 
zullen ook toekomstige generaties de genen hebben om 
groot te kunnen groeien. Daarnaast blijven vissers 
collectief aan wal wanneer er te weinig garnalen worden 
gevangen, om het bestand de mogelijkheid te geven te 
herstellen. Ook zijn er afspraken gemaakt over het 
registreren van de bijvangst, en er is een samenwerking 
opgezet met de gezamenlijke milieuorganisaties om 
goed op koers te blijven. Dit alles met als doel een 
gezonde populatie van Hollandse garnalen. MSC-
certificering biedt de onafhankelijke bevestiging dat het 
garnalenbestand gezond is, goed wordt beheerd en dat 

KEURMERK 

er minimale invloed is op het overige zeeleven.  
Ter voorbereiding op het beheerplan ontwikkelden de 
Universiteit van Hamburg en de Internationale Raad voor 
het Onderzoek van de Zee (ICES) een model dat de 
omvang van het garnalenbestand berekent. Dit model is 
de basis voor de hoeveelheid garnalen die de visserij 
mag vangen. Doordat de garnalenvissers het beheerplan 
samen uitvoeren, blijft het garnalenbestand op een 
duurzaam niveau; er blijven genoeg garnalen in zee om 
het bestand door natuurlijke reproductie op peil te 
houden. Daarnaast mag de garnalenvisserij, om MSC-
certificering te halen en te behouden, maar minimale 
impact op het natuurlijk zeeleven hebben. Dit geldt extra 
sterk omdat de visserij voor een groot deel plaatsvindt in 
kwetsbare en waardevolle natuurgebieden. Ook dat is 
vastgelegd in het beheerplan en in de MSC-beoordeling. 
Een uitgebreid controlesysteem, grotere mazen in de 
netten en eisen aan het zeven van de garnalenvangst aan 
wal, moeten de bijvangst van jonge garnalen, maar ook 
van jonge vis, minimaliseren. 

Dat de garnalenvissers nu het MSC-keurmerk mogen 
gebruiken, is winst voor de garnalensector, winst voor de 
consument én winst voor de natuur. De visserij op 
garnalen vindt plaats in waardevolle en kwetsbare 
natuurgebieden, die daarom beschermd worden. De 
garnalenvisser die van dit gebied afhankelijk is voor zijn 
inkomen, is zich als geen ander bewust van het belang 
van een gezond ecosysteem. Daarom zet de visser zich in 
om het gebied dusdanig te bevissen, dat het gezond is en 
blijft, zodat toekomstige generaties hun beroep voort 
kunnen zetten. De consument weet dat de Hollandse 
garnalen die men met MSC-logo koopt, op een 
verantwoorde manier zijn bevist en dat de herkomst 
traceerbaar is.² 

Afbeelding: Garnalen in het net 
(foto MSC) 

Het pellen van de garnalen vindt tegenwoordig 
voornamelijk in Marokko plaats. Hier worden de 
garnalen volgens de strenge Nederlandse normen 
gepeld. Elke week rijden vrachtwagens heen en weer 
met onder geconditioneerde omstandigheden 
bewaarde garnalen.  
 
De Hollandse garnaal is klein en daarom heel moeilijk 
machinaal te pellen. Al decennialang wordt getracht om 
een pelmachine te ontwikkelen, die de garnalen in eigen 
land kan pellen. Sinds enkele jaren functioneren in 
Nederland de eerste pelmachines. De 
verwerkingscapaciteit is nog relatief laag, waardoor de 
machinaal gepelde garnalen in Nederland hun weg nu 
nog voornamelijk vinden naar het topsegment van de 
horeca. De innovatie biedt zeker positieve 
verwachtingen om straks veel meer aangelande 
Hollandse garnalen direct in eigen land te kunnen 
verwerken en op de markt brengen.  

In opdracht van het Nederlands Visbureau voert GfK 
jaarlijks een onderzoek uit naar de visconsumptie in 
Nederland. Hieruit blijkt dat in 2018 de consument voor 

CONSUMPTIE 
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BRONNEN 

Afbeelding: Verse loempia’s met Hollandse garnalen  
(via Visrecepten.nl) 

thuisgebruik Hollandse garnalen vooral in een  
salade (21%), als ‘hapje’ (20%) en op brood (14%) 
gebruikt. Buitenshuis wordt de Hollandse garnaal vooral 
als ‘hapje’ (25%), in een salade (23%) en bij een 
hoofdmaaltijd (13%) geconsumeerd. Bij thuisgebruik is 
de grootste leeftijdsgroep 50+ (37%), buitenshuis is de 
grootste leeftijdsgroep 30-39 jaar (23%). In 2018 werd in 
totaal 3,8 miljoen kilo Hollandse garnalen 
geconsumeerd. Hiervan werd het meeste gekocht in de 
supermarkt (ongeveer 29%) en horeca (ongeveer 26%), 
de rest werd vooral gekocht bij viskramen (ongeveer 
13%) en visspeciaalzaken (ongeveer 18%).¹  

‘Onze’ Hollandse garnaal staat, in binnen- én buitenland, 
vooral bekend om zijn krachtige zilte en romige 
lichtzoete smaak en malse, stevige structuur. De 
Hollandse garnaal is een alleskunner omdat hij aan veel 
gerechten net dat beetje extra toevoegt, bijvoorbeeld in 
salades, op een toastje, in pasta's, in soepen of 
wokschotels. Men kan er bovendien, ongeacht het 
seizoen, eindeloos mee experimenteren want Hollandse 
garnalen zijn het hele jaar door verkrijgbaar in de 
viswinkel en de supermarkt.  
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Kijk voor meer informatie over Hollandse garnaal op: 
visrecepten.nl/over-vis/vissoorten/hollandse-garnaal  
Bekijk de recepten met Hollandse garnaal: 
visrecepten.nl/recepten-bereiden/recepten 
 
Of neem contact op met het Nederlands Visbureau: 
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