
Beschrijving van de visserij op garnalen met klossenpees en garnalenpulskor 

herziening Waddengoud standaards, februari 2013 

  

Locatie 

De garnalenvisserij vindt plaats in de ondiepe zone langs de Noordzeekust en in de Waddenzee in 

en langs de stroomgeulen. 

 

Vorm en afmetingen van het vistuig 

Garnalen worden gevangen door kotters met aan weerszijden een garnalenkor. Een garnalenkor is 

een trechtervormig sleepnet dat net als een boomkornet naast het vissersschip door het water wordt 

gesleept en daarbij wordt opengehouden door een boom. De onderkant van het net is voorzien van 

een rij rubberen klossen die over de bodem rollen. Doordat de onderzijde van het net met de 

klossenpees langer is dan de boom wordt deze in een boog achter de boom aan gesleept. De 

minimum maaswijdte van het garnalen net is 20 mm gestrekte maas. De boom die het net 

openhoudt mag maximaal 9 meter lang zijn. De schepen waarmee op garnalen wordt gevist zijn 18 

tot 24 meter lang. Het motorvermogen mag niet groter zijn dan 300 pk. 

 

Sinds 2011 vissen enkele garnalenvissers op experimentele basis met een garnalenpulstuig in plaats 

van met een klossenpees. Hierbij is de onderkant van het net strak tussen de uiteinden van de boom 

gespannen en voorzien van elektrodes op regelmatige afstand van elkaar. Tussen de elektrodes zijn 

enkele klossen gemonteerd. Dit zijn echter veel minder klossen dan bij de traditionele klossenpees. 

 

 

Werking van het vistuig 

Garnalen worden opgeschrikt door de over de bodem rollende klossen, ze springen op van de 

bodem en komen in het net achter de klossenpees. De vangst verzamelt zich in de 'kuil', dit is het 

uiteinde van het trechtervormige net. Bij de garnalenpuls worden de garnalen opgeschrikt door  de 

elektrische pulsen die de elektrodes afgeven. 

 

Periode 

Er kan het hele jaar door op garnalen worden gevist. In het voorjaar en in het najaar zijn de 

vangsten het grootst. 

 

Doelsoort en vangsten 

Met de garnalenkor wordt gericht gevist op de Hollandse garnaal of grijze garnaal (Crangon 

crangon) 

 

Ongewenste bijvangst 

Omdat garnalen klein zijn wordt met kleine mazen gevist. Er kunnen ook andere dieren in het net 

komen, vooral krabben maar ook (jonge) vis. Doordat er langzaam wordt getrokken en het net 

relatief smal is worden er geen grote sterke vissen bijgevangen, die kunnen voor het net 

wegzwemmen. Aan dek worden de garnalen en de overige vangst van elkaar gescheiden door een 

spoelzeef. De bijvangst gaat vervolgens terug in zee. Veel van deze bijvangst leeft nog op het 

moment dat het terug overboord gaat. 



De hoeveelheid bijvangst wisselt sterk, dit is afhankelijk van visgebied en omstandigheden. In het 

kader van het experiment met het garnalenpulstuig wordt onderzocht of er verschil is in bijvangst 

tussen de traditionele garnalenkor met klossenpees en de garnalenpulskor. Verder zijn er 

verschillende mogelijkheden om bijvangst te verminderen en om de overleving van bijvangst te 

verbeteren. Met experimenten wordt door garnalenvissers gewerkt naar verdere verbeteringen op dit 

vlak. 

In de opening van het net kan een zeeflap worden geknoopt, dit is een net met een grotere 

maaswijdte. De zeeflap (met 70 mm gestrekte maas)is in een groot deel van het jaar verplicht en 

voorkomt dat vissen groter dan 70 mm in het fijnmazige garnalennet terecht kunnen komen. 

Daarnaast kan het garnalennet aan de achterkant worden voorzien van een uitzwemopening 

('brievenbus') waardoor vissen uit het net kunnen ontsnappen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 

het verschil in gedrag tussen garnalen en vissen. Deze voorziening is nog niet helemaal uit-

ontwikkeld.  

 

Overleving van bijvangst kan worden bevorderd door kortere trekken zodat de kuil niet helemaal 

vol raakt en de vangst minder wordt samengedrukt. Door bij het legen van de kuil de vangst direct 

in een bak met veel vers zeewater te laten krijgt bijgevangen vis voldoende zuurstof en kan deze 

zich herstellen voordat het via de spoelzeef terug de zee in gaat. Daarnaast wordt geëxperimenteerd 

met een overleefbak waarbij de bijvangst na de spoelzeef eerst in een bak met vers zeewater wordt 

gehouden en daarna pas wordt geloosd. De nog levende bijvangst is dan in betere conditie en een 

minder makkelijke prooi voor meeuwen, aalscholvers etcetera. 

 

 

Handel en verwerking 

Na aankomst op de afslag worden de garnalen met een schudzeefinstallatie op grootte gesorteerd. 

Onder toezicht van medewerkers van het Productschap Vis wordt gecontroleerd op de door de EU 

vastgestelde minimum handelsafmeting. Tegelijkertijd worden de garnalen gekeurd op kwaliteit en 

versheid. Ongeveer 85% van de garnalen wordt gepeld in pelcentra, voornamelijk in Marokko. Elke 

week rijden vrachtwagens heen en weer met garnalen. Aan de garnalen wordt ter conservering 

benzoëzuur en/of sorbinezuur toegevoegd (overeenkomstig de Eunorm niet meer dan 0,6%). 

Voortdurend vindt intensief bacteriologisch laboratoriumonderzoek plaats. 

Per jaar komt vanuit de pelcentra ongeveer 9 miljoen kilo gepelde Noordzeegarnalen terug naar de 

verwerkende bedrijven in Nederland. De Noordzeegarnalen worden verpakt in door de afnemer 

verlangde hoeveelheden.Van de gepelde garnalen gaat 50% naar België en 25% naar Duitsland. De 

rest blijft in Nederland of wordt naar andere landen in Europa geëxporteerd. Frankrijk is de grootste 

afnemer van ongepelde garnalen. 

 

 

Milieu aspecten 

Bij de visserij op garnalen blijven geen vistuig of andere milieuvreemde stoffen achter in het water. 

Er wordt gevist op gladde zandbodems zodat het risco op verspelen van de tuigen vrijwel nihil is. 

Om de garnalennetten voort te slepen wordt diesel verstookt en daarbij komt CO2 vrij. CO2-

reductie is een aandachtspunt voor alle sectoren. Door omschakeling naar de garnalenpulskor kan 

waarschijnlijk veel brandstof worden bespaard. Dit wordt in het experiment onderzocht. 

 

Effecten op het beviste bestand 

De Grijze garnaal is een kortlevende soort met een hoge reproductie. Het garnalenbestand in de 

Waddenzee en langs de Noordzeekust is van nature aan sterke schommelingen onderhevig.  De 

garnalenvisserij vormt in zijn huidige omvang geen bedreiging van het garnalenbestand. De 

garnalenvisserij heeft wel lokaal een tijdelijk effect op de hoeveelheid garnalen ter plaatse. Maar er 



is nooit aanleiding gewest om de garnalenvisserij te willen beperken vanwege bestandsbeheer. In 

hoeverre het mogelijk is om met garnalenvisserij het bestand effectief omlaag te brengen is onzeker. 

 

Effecten op het ecosysteem 

Garnalen eten plankton, waaronder ook schelpdierlarven. Een hoge garnalenstand kan dan ook een 

negatief effect hebben op onder andere de hoeveelheid schelpdieren. Tegelijkertijd vormen garnalen 

een voedselbron voor diverse vissoorten zoals wijting, die op hun beurt weer worden gegeten door 

andere vissen en zeezoogdieren. Als er veel garnalen op de kust zijn kan dat een aantrekkende 

werking hebben op andere dieren. Omdat de garnalenvisserij geen vast te stellen invloed heeft op 

het garnalenbestand is er ook geen duidelijk positief of negatief verband te leggen met de 

hoeveeleid schelpdieren of op vis en zeezoogdieren. 

De teruggezette bijvangst is makkelijk bereikbaar voedsel voor visetende vogels en heeft mogelijk 

een positieve invloed op de aantallen zeevogels. Aan de andere kant kan verhoogde sterfte van 

jonge vis in opgroeigebieden ('kraamkamers') een negatieve invloed hebben op visbestanden. Of er 

inderdaad sprake is van significante invloed van de garnalenvisserij op visetende vogels of 

visbestanden is niet bekend. Toch zet de garnalenvisserij sector-breed in op vermindering van 

bijvangst en verbetering van de overleving. 

De garnalenvisserij plaatsvindt in dynamische ondiepe kustgebieden met van nature veel 

sedimenttransport. De klossenpees rolt/veegt over die dynamische zeebodem. Het is niet duidelijk 

in hoeverre dat invloed heeft op het bodemleven, daar vindt onderzoek naar plaats. Het 

garnalenpulstuig heeft nog minder wrijving met de bodem dan de klossenpees en beïnvloedt de 

bodemgesteldheid vrijwel niet. Om garnalen te laten opspringen is een zwakke puls voldoende. 

Deze puls is veel zwakker dan die van de pulskor die voor platvisvisserij wordt gebruikt ter 

vervanging van wekkerkettingen. Vissen ondervinden geen schade van de garnalenpuls. Of er kleine 

effecten kunnen zijn op het bodemleven wordt onderzocht.  

 


