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Geacht bestuur, 

 

 

Op 4 mei jl. heb ik u namens de Waddenacademie een door u gevraagd advies over het 

thema garnalenvisserij aangeboden. In de aanbiedingsbrief heb ik u toen al gemeld dat er 

met de directeur van het Waddenfonds reeds afspraken gemaakt waren over het 

vervolgtraject. In dat verband doet het me genoegen u hierbij het aanvullend onderbouwend 

rapport aan te bieden, waarbij de economische kengetallen inzake de garnalenvisserij op 

een rijtje worden gezet. 

 

Uit het door LEI Wageningen UR in opdracht van de Waddenacademie uitgevoerde 

onderzoek blijkt dat in de periode 2012-2014 in de landen rond de Noordzee ruim 500 

schepen actief zijn in de garnalenvisserij. Daarvan varen iets minder dan 200 onder 

Nederlandse vlag. In 2015 hebben 89 schepen een zogenaamde GK-vergunning, die  

noodzakelijk is om op de Waddenzee op garnalen te mogen vissen. 

 

In termen van aanvoer, omzet en werkgelegenheid bedraagt het aandeel van de 

garnalenvisserij in de Waddenzee ongeveer 10-12% van het totaal van de landen rond 

Noordzee. Nederland heeft veruit heeft grootste aandeel met ca. 50%, gevolgd door 

Duitsland met ca. 35%. Het aandeel van de Waddenzee bedraagt ongeveer 25% van het 

Nederlandse aandeel. De directe werkgelegenheid in de garnalenvisserij in Nederland 

bedraagt over de periode 2012-2014 ongeveer 450 fte gemiddeld, waarvan 93 tot 113 fte is 

toe te schrijven aan de garnalenvisserij op de Waddenzee.  

 

In de afgelopen jaren waren ongeveer 10 Nederlandse bedrijven actief in het verwerken en 

verhandelen van Noordzeegarnalen. De belangrijkste Nederlandse bedrijven die 

Noordzeegarnalen verwerken zijn Heiploeg (Zoutkamp), Klaas Puul (Volendam) en Lenger 

Seafoods (Harlingen). Naar schatting wordt minimaal 75% van de Noordzeegarnalen die in 

de Waddenzee wordt gevangen door deze bedrijven verwerkt. Naar schatting 80% van de 

omzet van de deelsector Noordzeegarnalen werd in 2013 gerealiseerd in het buitenland.  

De overige 20% van de omzet bestaat uit afzet op de binnenlandse markt 

(grootwinkelbedrijven, grootverbruik en visdetailhandel) en interne leveringen aan andere 

visverwerkende bedrijven en visgroothandels in Nederland. De werkgelegenheid in 

Nederland van de bedrijven die als belangrijkste economische activiteit de verwerking van 

Noordzeegarnalen hebben bedroeg in 2013 480 werkzame personen en 410 fte. Omdat in 



 

deze bedrijven ook veel tropische garnalen worden verwerkt is deze werkgelegenheid niet 

volledig toe te schrijven aan het verwerken van Noordzeegarnalen. 

 

Als garnalenvisserij in de Waddenzee niet meer mogelijk zou zijn, dan zijn de mogelijke 

vervangende activiteiten in en rondom de Waddenzee voor deze garnalenvissers beperkt, 

onder meer omdat lang niet alle schepen geschikt zijn om buiten de Waddenzee te vissen. 

Ook de mogelijkheden om de schepen te gebruiken voor andere activiteiten zoals vissen op 

andere vissoorten, toerisme of monitoring zullen maar voor een kleine groep ondernemers 

een alternatief kunnen bieden. 

 

Medio 2016 zal de Waddenacademie op uw verzoek een advies uitbrengen over de lange 

termijn toekomst van de visserij op de Waddenzee. Uiteraard zullen wij het rapport dat we u 

nu aanbieden ook bij dat advies betrekken. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Waddenacademie 

 

 

 

 

 

Prof.dr. Jouke van Dijk 

voorzitter 

 


