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Samenvatting  
In Nederland wordt vanuit het Gemeenschappelijk Visserijbeleid gestreefd naar ecologische 
duurzaamheid van visbestanden. Dit zorgt voor problemen binnen de Noordzeegarnalenvisserij, 
aangezien deze visserij zonder quotum gereguleerd wordt. De visserij staat dan ook bekend als een 
open visserij waarbij het loont om snel en veel te vangen. Met de komst van steeds efficiëntere 
vismethodes en toenemende kritiek van natuurorganisaties over duurzaamheid, ziet de Nederlandse 
Vissersbond (NVB) de belangen van de Noordzeegarnalensector onvoldoende behartigd. Met oog op 
aanhoudende duurzame ontwikkeling door de sector is dit advies, gericht op de NVB, tot stand 
gekomen. Het advies is behaald door middel van een literatuurstudie en interviews met verschillende 
organisaties. Hierbij is gekeken naar de levenscyclus, bestandschattingsmethoden, het huidige 
management en een transitie naar duurzaamheid.  

Hoewel de loop van de levenscyclus van Noordzeegarnaal (Crangon crangon) in grote lijnen bekend 
is, variëren de visies van onderzoekers regelmatig, wanneer het gaat over de details. Meest 
problematisch is het gebrek van een methode om groei binnen schaaldieren te meten en 
volwassenheid te bepalen, waardoor de populatie moeilijk meetbaar is. Veel 
bestandschattingsmethoden zijn daardoor op dit moment niet bruikbaar voor de Noordzeegarnaal. 
Momenteel worden schattingen voornamelijk gedaan via swept-area surveys gecombineerd met 
Landing Per Unit Effort (LPUE) data. Uitkomsten uit deze schattingen zijn echter onnauwkeurig en 
hebben veel baat bij een hogere resolutie en het meenemen van dynamiek.  

Beheer vindt op dit moment plaats aan de hand van de visserijwet, wet natuurbescherming en de 
convenanten VIBEG II en VisWad. Management vindt voornamelijk plaats op nationaal niveau en 
wordt wettelijk gehandhaafd door een combinatie van vis-uur gelimiteerde vergunningen, een 
minimale handelsmaat en een weekendverbod. Dit maakt de Nederlandse garnalenvisserij 
voornamelijk input-gereguleerd. Er is al eerder gediscussieerd over een centraal toezichtsorgaan om 
regulatie hanteerbaarder te maken, echter ontbreekt Europees draagvlak en heerst er grote 
verdeeldheid op nationaal niveau. Uit een managementanalyse van andere landen blijkt dat 
management het effectiefst is wanneer input en output regulaties gecombineerd worden.  

De eerdergenoemde verdeeldheid kwam ook naar voren in de interviews. Hoewel de meerderheid 
van de geïnterviewde organisaties een vergelijkbaar beeld van duurzaamheid nastreven, hebben de 
verschillende belanghebbenden bepaalde verwachtingen van elkaar. Samenwerking aan het behalen 
van duurzaamheid lijkt hierbij inefficiënt te verlopen. Een veelgenoemd voordeel van management 
had te maken met het MSC-label en het continue streven naar duurzaamheid. Veel van de 
aangekaarte nadelen waren gelinkt aan samenwerking en de manier van management. De 
gezamenlijke mening is dat samenwerking kan verbeteren doormiddel van centralisatie binnen de 
visserijsector en regelgeving.  

Het wordt afgeraden om op dit moment een quotum te hanteren Het is belangrijk om onderzoek te 
blijven doen naar de Noordzeegarnaal zodat meer geavanceerde bestandschattingsmethoden in de 
toekomst gebruikt kunnen worden. Verdere adviezen variëren van het herzien van de huidige LPUE, 
het monitoren van internationale beheersmaatregelen en het analyseren van het draagvlak 
(nationaal en internationaal) voor management implementatie en werken aan duurzaamheid. 
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Verklarende woordenlijst  
 
ACM - Autoriteit Consument en Markt    
De ACM streeft naar gelijke concurrentie tussen ondernemers en beschermt belangen van de 
consument (ACM, 2011).  
 
BRPs - Biological Reference Points   
Maatstaven die zijn opgesteld voor een bestand vanuit een biologisch standpunt en aan de hand van 
biologische referentiewaarden. 
 
CVO - Coöperatieve Visserij Organisatie    
Binnen het CVO wordt er met de verschillende producentenorganisaties, die daarin verenigd zijn, 
gestreefd naar een duurzame beroepsvisserij die visserijproducten aanlevert met internationaal 
erkende duurzaamheid labels (CVO, 2017).  
 
DEB - Dynamic Energy Budget 
Een model dat beschrijft hoe een organisme voedsel gebruikt om in een veranderende omgeving te 
kunnen overleven. Een DEB-model kwantificeert processen zoals groei en reproductie in energie- en 
massastromen.  
 
DFPO – Danish Fishermen Producers’ Organisation 
DFPO is de overkoepelende organisatie waarin alle producentenorganisaties van Denemarken zijn 
verenigd. De DFPO is hierbij de verantwoordelijke die ervoor moet zorgen dat het managementplan 
in Denemarken correct wordt uitgevoerd. 
 
DFS – Demersal Fish Survey   
De DFS is een onderzoek dat ieder jaar plaatsvindt in de Nederlandse, Duitse en Deense kustzones, 
dat helpt bij het inschatten van de hoeveelheid garnalen (en platvissen). De resultaten worden 
primair verzameld voor toepassing in het visserijbeheer.   
 
Duurzame visserij  
In een duurzame visserij sluit de sector aan op de huidige behoeften en tast daarbij niet de behoeften 
en het vermogen van de volgende generaties aan (Brundtland, 1987). 
 
EFMZV - Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij    
Fonds dat subsidies uitgeeft aan visserijen die werken aan innovatieve ontwikkeling, samenwerking 
of duurzame visserijmethodes (RVO, 20212).  
 
EwE - Ecopath with Ecosim 
Dit is een softwareprogramma dat scenario’s kan maken voor een ecosysteem. Het doet dit 
doormiddel van data over trofische interacties en visserijgegevens. 
  
GVB - Gemeenschappelijk Visserijbeleid    
Regeling betreffende het beheer van Europese vissersvloten dat zich ook inzet voor het behouden 
van visbestanden.  
  
HCR - Harvest Control Rule  
Een HCR staat ook wel bekend als een oogstcontroleregeling of een vangstvoorschrift.  
  
ICES - The International Council for the Exploration of the Sea    
ICES is een wetenschappelijke organisatie die de maatschappij onpartijdig advies geeft over de 
huidige toestand van de oceaan en het duurzaam gebruik hiervan. Het is een samenwerkingsverband 
van visserijbiologen die zich bezighouden met visserijonderzoek en het gebruik van mariene 
grondstoffen.  
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Input maatregelen 
Input maatregelen hebben betrekking tot restricties op effort of het gebruikte vistuig, maar 
hieronder vallen bijvoorbeeld ook de sluitingen van gebieden of seizoenen (Gillett, 2008).  
 
LNV - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit    
Het LNV wijst, binnen Nederland, natuurgebieden aan (aanwijzingsbesluit) die belangrijk zijn wegens 
habitatrichtlijnen en/of vogelrichtlijnen. Deze gebieden kunnen vervolgens worden bestempeld als 
Natura2000 gebieden. Het LNV houdt zich ook bezig met natuurherstel projecten, zoals het 
natuurherstelprogramma van de Waddenzee (Natura2000, 2021). Het LNV heeft innovatieopgaven 
opgesteld die een visserij vooropstelt die dier- en milieuvriendelijker is, maar waarin tegelijkertijd 
ook genoeg verdiend kan worden.  
  
LPUE - landing per unit effort   
Landingen per eenheid inspanning (effort). Deze term geeft aan hoeveel vangst er bij een bepaalde 
(vaste) hoeveelheid inspanning gemiddeld aangetroffen wordt. 
 
MEY – Maximum Economic Yield  
De maximale economische opbrengst van een visserij wordt bereikt door te vissen op een niveau 
waar het verschil tussen de kosten en de opbrengsten het grootst is. 
 
MPA – Marine Protected Area 
MPA’s zijn specifieke gebieden waar (extra) beheersmaatregelen van toepassing zijn. 
  
MSC - Marine Stewardship Council    
Het MSC is een internationale non-profitorganisatie die zich richt op een duurzame visserij en het 
voorkomen van overbevissing.  
 
MSC-GbR – German Brown Shrimp Steering Group 
MSC-GbR is een samenwerkingstraject van vier Duitse producentenorganisaties: 
Erzeugergemeinschaft der Deutschen Krabbenfischer GmbH, Erzeugergemeinschaft Küstenfischer 
der Nordsee GmbH, Erzeugergemeinschaft Tönning, Eider, Elbe und Weser w.V. en 
Fischereigenossenschaft Elsfeth e.G. De MSC-Gbr werkt samen met het CVO en DFPO aan een 
duurzame garnalenvisserij. 
 
MSVPA - Multispecies Virtual Population Analysis 
Een MSVPA is een bestandschattingsmethode die voor meerdere soorten specifiek rekening houdt 
met predatie, naast visserij sterfte en natuurlijke sterfte. 
 
MSY – Maximum Sustainable Yield    
De MSY wordt ook wel omschreven als de maximale duurzame opbrengst. Dit geeft aan wat de 
maximale vangst kan zijn (over een bepaalde periode) zonder dat de populatie onder zijn 
draagvermogen komt. De vangst is in principe gebaseerd op de overtollige productie die boven de 
grens van het draagvermogen valt (Fath, 2018; Maunder, 2008; Quirijns & Daan, 2005).  
  
MWTL – Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands   
In de MWTL zijn verschillende meetnetten ingericht voor het monitoren van parameters in de 
Nederlandse zoete en zoute rijkswateren. De data worden gebruikt voor het opstellen en bepalen 
van operationeel waterbeheer, trends en toetsing van normen. Deze worden verwerkt in nationale 
en internationale rapportages.   
 
Natura2000 
Natura2000 vormt zowel binnen Nederland als ook op Europees niveau een netwerk van 
natuurgebieden, die beschermd worden met een beleid dat zich richt op natuurbehoud en 
biodiversiteit.  
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NIOZ - Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee    
Het NIOZ onderzoekt wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken over het functioneren 
van onze delta- en kustgebieden, zeeën en oceanen (NIOZ, 2021).  
  
NSAC - North Sea Advisory Council   
Het NSAC is een overkoepelend orgaan met een visie om alle stakeholders die gebruik maken van 
de Noordzee met elkaar te verbinden. Het uiteindelijke doel is duurzaam management van alle 
vispopulaties in de Noordzee. Activiteiten bestaan uit, workshops en bijeenkomsten en de 
uitkomsten bestaan uit managementadvies voor de Europese Commissie. 60% van de leden zijn 
afkomstig uit de visserij (NSAC, 2021).    
 
NVB – Nederlandse Vissersbond    
De NVB is een belangenvereniging die de kottervisserij van Nederland representeert. Hierbij 
behartigen ze de belangen van de beroepsvisser in de nationale en internationale zee- en 
kustvisserij.  
 
NVWA - Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit    
Verantwoordelijk voor het controleren van een visserij, of het implementeren van zelfcontrole zoals 
in het geval van de garnalenvisserij. Het ministerie verplicht de NVWA om op reguliere basis toezicht 
te houden op de visserij en is daarnaast verantwoordelijk voor het vaststellen van vis-uren 
(Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2020).  
 
Output maatregelen 
Output maatregelen spelen in op de zogeheten uitvoer van de visserij (hoeveel er geland wordt). 
Deze maatregelen bevatten onder andere TAC’s, vangstquota of minimale landingslengten (Gillett, 
2008). 
 
OY - Optimum Yield 
Vangst van de beheerde soort die de meeste voordelen heeft betreffende voedselproductie en 
recreatie. OY is gebaseerd op MSY, maar kan lager liggen dan MSY door sociale, ecologische of 
economische factoren (oef), 2017). 
 
PAP – Productie en Afzetprogramma 
Een PAP is een invulling van de gemeenschappelijke marktordening voor de desbetreffende soort. 
Het CVO heeft een PAP-garnaal opgesteld waarbinnen de garnalenvangsten geregistreerd worden. 
Binnen het PAP is een minimale marktprijs afgesproken, zodat de economische waarde wordt 
gewaarborgd. 
 
PO – Producentenorganisatie  
Een PO bestaat uit een erkende groep producenten, waarin met name (in deze context) vissers zich 
verenigen. De PO’s betrokken bij visserij- en aquacultuur stellen elk jaar een PAP op om de leden te 
stimuleren tot een meer duurzame visserij.   
 
PSU – Practical Salinity Unit  
De saliniteit van water wordt gedefinieerd als de concentratie van zout (zowel chloor als natrium) 
die het water bevat. Deze wordt gemeten in de eenheid psu en is equivalent met g/kg.  
 
RWS – Rijkswaterstaat    
Rijkswaterstaat streeft naar het behouden van een duurzame leefomgeving voor toekomstige 
generaties. Wegens deze reden is RWS altijd betrokken bij veranderingen in de Noordzeevisserij die 
invloed hebben op milieu en duurzaamheid (Rijkswaterstaat, 2021).  
 
SMS - Stochastic Multispecies Model 
Een SMS is een bestandschattingsmethode die vergelijkbaar is met een MSVPA, maar die meer 
rekening houdt met de lengte in plaats van de leeftijd.  
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TAC – Total Allowable Catch    
De TAC staat ook wel bekend als de totaal toegestane vangst. Dit kan gezien worden als een limiet 
op de vangst van een bepaalde soort, voor een afgesproken periode of visseizoen.  
 
Tragedie van de Meent  
De Tragedie van de Meent schetst een situatie waarin door het streven van een individu naar een 
persoonlijke maximale opbrengst, er nooit collectieve welvaart bereikt kan worden. Doordat eenieder 
te veel streeft naar een hoge individuele opbrengst zal dit leiden tot overexploitatie van de goederen.  
 
TRPs - Target Reference Points  
Een TRP is een doelgerichte referentiewaarde. Een TRP duidt een waarde aan voor de staat van het 
bestand die wordt beschouwd als gewenst binnen het management. 
 
VBGF - Von Bertalanffy Growth Function  
VBGF is een functie die beschrijft hoe de lengte van organisme afhangt van zijn leeftijd. 
 
VIBEG II – Visserij in Beschermde Gebieden  
Het VIGEG II is een convenant waarin de regelingen voor de visserij in Natura2000 (en andere 
beschermde) gebieden zijn opgesteld. 
 
VisWad  
In het VisWad-convenant staan verschillende regelingen voor de visserijsector opgesteld. Een 
belangrijk doel van het VisWad-convenant is het bevorderen van natuurherstel en zorgen voor een 
blijvend economisch perspectief voor het overgrote deel garnalenvissers. 
 
VPA - Virtual Population Analysis 
Een VPA is een bestandschattingsmethode die voor één soort gebruikt kan worden als er jaarklassen 
of cohorten aantoonbaar zijn. Deze methode wordt gebruikt om de historische aantallen van vissen 
met een bepaalde leeftijd te reconstrueren door informatie van visserij sterfte en aannames over de 
natuurlijke sterfte.  
 
WEcR – Wageningen Economic Research  
Het WEcR is een onderzoeksinstituut gelinkt aan Wageningen Universiteit dat onderzoek doet naar 
economische en sociale vraagstukken.  
  
WGCRAN – Work Group Crangon crangon   
WGCRAN is een ICES-werkgroep die zich bezighoudt en onderzoek doet naar de levenskenmerken 
en soort karakteristieken van de Noordzeegarnaal. 
  
WMR – Wageningen Marine Research  
Het WMR is door het ministerie aangesteld om onderzoek te doen, data te vergaren en analyses uit 
te voeren naar het Noordzeegarnalen bestand. Sinds 2019 is het WMR verantwoordelijk voor het 
monitoren van de vis-uren van deze visserij (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
2020).  
 
WNB-vergunning – Wet Natuurbescherming vergunning. 
Een WNB-vergunning is vereist voor visserij in beschermde gebieden op basis van de Wet 
Natuurbescherming. 
 
WNF – Wereld Natuur Fonds    
Het WNF is betrokken vanuit een conservatie-oogpunt. Deze organisatie heeft een kritische blik op 
de intensiteit en begrenzing van de garnalenvisserij. Zij streven naar nieuwe innovaties en staan in 
voor duurzame ontwikkelingen in de visserij. WNF stuurt daarmee ook onderzoeksinstituten aan die 
praktijktesten uit voeren om meer data te vergaren (Molenaar, Glorius & Meeldijk, 2020).  
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WTECV – Wetenschappelijk, Technisch en Economisch comité voor de Visserij 
Het WTECV is een wetenschappelijk orgaan dat werkt voor de Europese Commissie. Het geeft 
onafhankelijk wetenschappelijk advies over allerlei visserij gerelateerde vraagstukken. Dit varieert 
van advies over de instandhouding en het beheer van visbestanden, tot economisch, sociale en 
technische overwegingen.  
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1. Introductie  
 

De Nederlandse vissersvloot is één van de grootste gebruikers van de visbestanden in de Noordzee 
(Hoefnagel et al., 2011). De structuur, praktijk en cultuur van de visserij is al jarenlang onderhevig 
aan veranderingen, gedreven door wetenschappelijke, politieke en maatschappelijke 
ontwikkelingen. Dit zorgt voor een grote uitdaging in de visserij (Steenbergen et al., 2017). Er wordt 
alsmaar aangespoord tot de verbetering van de duurzaamheid en dit leidt niet alleen tot overgangen 
op organisatorisch niveau en aanpassingen in de wetgeving, maar ook tot veranderingen in de 
materialen en vistechnieken die gebruikt worden (van Hoof et al., 2020; Smith et al., 2019). Binnen 
het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) wordt erop toegezien dat ecologische duurzaamheid van 
de visbestanden nageleefd wordt (Lindeboom et al., 2008). Deze duurzaamheid is echter nog niet 
gerealiseerd voor bepaalde vissen en schaaldieren (Trapman, 2015). Een voorbeeld van een visserij 
die onder druk staat om de duurzaamheid te verhogen, is de Noordzeegarnalenvisserij. Er wordt al 
sinds de 17e eeuw in Nederland op Noordzeegarnalen gevist. Eind 19e eeuw ontwikkelde deze 
industrie zich, door nieuwe technologische ontwikkelingen, tot een van de meest kenmerkende 
Nederlandse vismarkten (Salz & de Wilde, 1990; Hünerlage, et al., 2019). Met een grotere vloot en 
betere vistechnieken konden Noordzeegarnalen steeds efficiënter gevist worden. De jaarlijkse 
aanlandingen hebben zich dan ook over de laatste vijftig jaar verzevenvoudigd (figuur 1.1) (Baer et 
al., 2017).  

 

Figuur 1.1 Ontwikkeling van de totale aanlandingen Noordzeegarnalen in tonnen over de periode van 1960 tot 
2014 (Baer et al., 2017). 

Met de komst van de Natura2000 status, de wens voor verbetering in de duurzaamheid en 
toenemende wetenschappelijke kennis en methodes, worden er nieuwe beheersmaatregelen 
geïmplementeerd of voorgesteld (Beukers & Harms, 2012). Een goed beheer is nodig voor een 
(ecologisch) verantwoorde visserij. De ervaring leert dat een incorrect beheer negatieve gevolgen 
kan hebben voor de visstand en in sommige gevallen zelfs kan leiden tot het instorten van een 
bestand. Dit was het geval voor onder andere de Japanse ansjovis, wat leidde tot het stilleggen van 
de visserij in 2005 tot 2006 en de befaamde Atlantische kabeljauw crash van 1992 (Myers et al., 
1997; Dankel et al., 2008).  

Het opstellen van een goed beheer vereist onder andere dat er concreet inzicht is in de 
populatiebestanden. Zonder voldoende kennis is het onmogelijk om te bepalen of het beheer 
succesvol verloopt of dat er aanpassingen nodig zijn (Barber & Taylor, 1990; Jennings et al., 2001). 
Dit soort kennis is nog beperkt beschikbaar voor de Noordzeegarnalenvisserij. Een goed beheer 
streeft onder andere naar het in stand houden van vispopulaties en het beschermen van habitatten 
en bedreigde soorten, zoals bijvoorbeeld gebeurt in het Programma de Rijke Waddenzee (Jennings 
et al., 2001). Hierbij moeten ook de (socio-)ecologische interacties in acht genomen worden om de 
toekomst veilig te stellen van de industrie en de gemeenschappen die van deze populaties 
afhankelijk zijn (Jentoft, 2000).  
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Aanleiding 

De garnalensector is één van de grootste en belangrijkste visserijen in Nederland en een zeer 
omvangrijke visserijtak binnen de Waddenzee (Reneerkens et al., 2005; Wiersinga et al., 2011). 
Daarnaast is de Noordzeegarnalenvisserij een internationale visserij waarin Nederland, Duitsland en 
Denemarken verantwoordelijk zijn voor de meeste aanlandingen binnen Europa (ICES, 2015). Het 
is echter ook een sector die tot op heden beperkt gereguleerd wordt (Glorius et al., 2015). Voor 
andere visserijen (op andere soorten) vraagt de EU met regelmaat aan ICES (The International 
Council for the Exploration of the Sea) wat de huidige stand van de populatie is. Dit gebeurt in de 
vorm van een bestandsevaluatie, waarna vervolgens een quotum wordt opgesteld. Hierin worden 
factoren zoals de opgehaalde vangsten, het milieu, maar ook de bestandsevaluatie meegewogen 
(figuur 1.2). Momenteel is dit niet de norm voor de garnalenvisserij, waardoor geen 
bestandsevaluatie wordt uitgevoerd (ICES, n.d.; J. K. Nooitgedagt, pers. comm).  

 

Figuur 1.2 Schematisch overzicht van de gegevens die gebruikt worden door ICES voor het maken van een 
bestandsschatting (Vistikhetmaar, 2021). 

Een bestandsevaluatie kan bijdragen aan meer inzicht in het garnalenbestand en hiermee potentieel 
een instorting voorkomen. Door afwezigheid van de bestandsevaluatie is het niet mogelijk om een 
Total Allowable Catch (TAC) te hanteren. Doordat er geen limiet is op het vangen van 
Noordzeegarnalen, ontstaat een situatie waarin ieder individu voor zichzelf streeft naar de hoogste 
opbrengst. Hierdoor kan de collectieve bron waaruit gevist wordt, uitgeput raken (Steenbergen et 
al., 2017). Dit fenomeen staat bekend als de “Tragedie van de Meent” (Tragedy of the Commons).  

De Noordzeegarnalenvisserij plaats in kwetsbare natuurgebieden, wat verschillende perspectieven 
en meningen oproept over het management en de toekomst van de Noordzeegarnalenvisserij. 
Natuurorganisaties leggen de focus op de vermeende ecologische schade door onder andere 
bijvangst en zien graag verdere beperkingen van de visserij (Reneerkens et al., 2005). De 
garnalensector zelf geeft hiervan aan dat er veel geïnvesteerd is in technieken die de bijvangst en 
ecologische schade beperken (Garnalenvissers, n.d.). Onderzoekers zijn onderdeel van de discussie 
en leggen de focus op onder andere innovaties die bijvangst binnen de sector verminderen, maar 
kijken ook met een kritische blik naar verdere ecologische schade (Steenbergen & Rasenberg, 2012). 
Door de vele belanghebbenden is het noodzakelijk dat er uitgebreid wordt gekeken naar het huidige 
management en de standpunten van de betrokken partijen.  

Als de belangenbehartiger van onder andere de Noordzeegarnalenvisserij in Nederland, kijkt de 
Nederlandse Vissersbond (NVB) kritisch naar de huidige situatie. De NVB ziet de belangen van de 
vissers nu, en met het oog op de toekomst, onvoldoende behartigd. De voornaamste missie van de 
NVB is de duurzame ontwikkeling van de aangesloten ondernemingen. Hierbij wordt gestreefd naar 
duurzaamheid volgens de definitie van Brundtland. Deze stelt dat duurzaamheid staat voor een 
sector die aansluit bij de huidige behoeften en daarbij niet de behoeften en het vermogen van de 
volgende generaties aantast (Brundtland et al., 1987). Dit begrip wordt vaak uitgelegd aan de hand 
van de drie P’s: People, Planet en Profit. De heer Nooitgedagt, voorzitter van de NVB, voegt hier nog 
een vierde “P” aan toe: Pride (Nooitgedagt, pers. comm.). 

Om duurzame ontwikkelingen in de toekomst te bevorderen werkt de NVB aan de certificering van 
de garnalenvisserij en haar producten. Vanaf 2007 is er hard gewerkt aan het behalen van MSC-
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certificering (Marine Stewardship Council) en in 2017 werd deze toegekend. De huidige situatie 
vraagt om meer inzicht in het garnalenbestand en potentiële toepasbare beheersmaatregelen. De 
NVB zet hiermee de volgende stap richting een verbetering van de duurzaamheid van deze visserij. 

Afbakening en leeswijzer  
Dit adviesrapport is opgesteld om de Nederlandse Vissersbond te assisteren in hun missie om de 
garnalenvisserij nog duurzamer te maken. Het beoogde doel is om antwoord te krijgen op de 
volgende vraag: “Welke data en beheersmaatregelen zijn er nodig om de duurzaamheid van 
de garnalenvisserij te verhogen?” Er wordt gekeken naar de knelpunten in de levenscyclus, 
management, bestandsschattingsmethodes en populatiemodellen. Om een volledig beeld te 
schetsen worden ook de standpunten en belangen van een aantal betrokken organisaties in kaart 
gebracht. Het rapport is op dergelijke wijze afgebakend, dat het een toegespitst beeld geeft van de 
belangrijke knelpunten en desbetreffende omvang. De hoofdstukken zijn als volgt onderverdeeld: 

1. Dit adviesrapport begint met een omschrijving van de gebruikte methodiek. Dit hoofdstuk 
geeft zowel een omschrijving van de literatuurstudie, als ook de techniek die is gekozen voor 
het analyseren van de interview resultaten.  

2. Voor de levenscyclus wordt in kaart gebracht welke ecologische informatie momenteel 
beschikbaar is voor de Noordzeegarnaal. Er wordt daarbij een zo concreet mogelijk overzicht 
gegeven van de verschillende fases in de levenscyclus en hoe deze beïnvloed worden door 
biotische factoren, met de focus op de Noord- en Waddenzee.  

3. Ook wordt er gekeken welke methoden en modellen gebruikt worden om 
bestandsschattingen uit te voeren. Er wordt beschreven hoe momenteel het 
Noordzeegarnalen bestand wordt geschat en hoe andere landen bestandschattingen 
uitvoeren voor garnalensoorten. Daarnaast worden in dit hoofdstuk modellen beschreven 
die uiteenzetten hoe een populatie groeit en krimpt over de tijd, gedreven door geboorte en 
sterfte. Er wordt een overzicht geleverd van modellen die momenteel beschikbaar, de voor- 
en nadelen van deze modellen en of deze toepasbaar zijn in Nederland en in andere landen.  

4. Het management is in meerdere delen opgesplitst. Eerst wordt het huidige management van 
de Noordzeegarnalenvisserij binnen de Noord- en Waddenzee beschreven. Dit betreft het 
management van de algehele visserij, het MSC-management, en de convenanten binnen de 
garnalenvisserij. Daarnaast wordt er gekeken naar management van de garnalensector in 
andere gebieden of landen.  

5. Belanghebbenden van verschillende betrokken partijen zijn geïnterviewd om de situatie van 
verschillende kanten te belichten. In een analyse van deze interviews worden 
standpunten/visies van deze belanghebbenden tegen elkaar uitgezet om mogelijke 
knelpunten betreft de implementatie van het advies te identificeren.  

6. Om de transitie naar een meer duurzame visserij succesvol te laten verlopen, is het van 
belang de huidige situatie goed in kaart te brengen. Daarnaast moeten de mogelijke 
knelpunten, die de transitie kunnen tegenwerken, zo snel mogelijk geïdentificeerd worden. 
In dit hoofdstuk is de transitie geanalyseerd aan de hand van verschillende modellen zoals 
een domein-analyse, complexiteits-analyse of het multi-layer model.  

7. Als laatste worden de knelpunten kort samengevat en worden er potentiële 
beheersmaatregelen voorgelegd die kunnen bijdragen aan het verduurzamen van de 
Noordzeegarnalenvisserij. Het rapport sluit af met een advies en aanbeveling. 
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2. Materiaal & Methode  
 

Algemeen  
Binnen dit adviesrapport is er sprake van twee aparte delen met elk hun eigen methodiek. Het eerste 
deel bestaat uit een literatuurstudie en het tweede deel omvat een beschrijving van de 
interviewresultaten. In dit hoofdstuk wordt beschreven welke methode is aangenomen en waarom, 
hoe de methode is uitgevoerd en welke stappen er zijn gezet om tot de resultaten te komen. De 
informatie die in de hierop volgende hoofdstukken gepresenteerd wordt, zijn dus de resultaten die 
uit de uitvoering van deze methodes zijn voortgevloeid.  

Literatuurstudie  
De literatuurstudie vormt het meest omvangrijke deel van dit onderzoeksrapport. Het legt zowel de 
fundering voor de meer algemene zaken, maar zorgt ook voor diepgang die het uiteindelijke advies 
ondersteunt. De literatuur die gebruikt is in dit onderzoek is voornamelijk wetenschappelijk 
onderlegd, afkomstig van literatuurdatabases zoals de WUR Library (de eigen database van 
Wageningen Universiteit), Scopus, ResearchGate, PubMed en Google Scholar. Deze literatuur is 
aangevuld met onderzoeksrapporten en informatie zoals deze gevonden is op websites van ICES, 
msc.org, Rijksoverheid en FAO. Het gebruik van deze bronnen vergroot de geldigheid van dit 
adviesrapport, omdat grijze literatuur niet meegenomen is. 

Bij het selecteren van de relevante literatuur is gebruik gemaakt van overkoepelende zoektermen 
en synoniemen (tabel 2.1). Combinaties van de verschillende zoektermen hebben geleid tot de 
gevonden literatuur. De literatuur is gezocht in zowel het Nederlands als het Engels, omdat het 
onderwerp in beide talen uitgebreid behandeld en onderzocht is.  De artikelen die gevonden zijn 
door middel van deze zoektermen, zijn onderworpen aan een korte selectie aan de hand van 
bepaalde “key words” die de stukken moesten bevatten. Door middel van de zogenoemde 
“sneeuwbalmethode” zijn andere relevante artikelen geselecteerd die werden aangetroffen in de 
referentielijsten van eerder gevonden literatuur (Roos, 2011). Bij elk van de hoofdstukken die hierna 
behandeld worden, is gebruik gemaakt van andere soorten zoektermen afhankelijk van het thema 
van het desbetreffende hoofdstuk. De “key words” waar uiteindelijk op geselecteerd is, lopen dan 
ook uiteen van: “levenscyclus” en “soort kenmerken”, tot “beleid”, “MSC”, en “duurzaamheid”. Een 
uitgebreide lijst per hoofdstuk kan gevonden worden in Appendix A.   

Tabel 2.1 Overzicht van de Nederlandse en Engelse zoektermen, plus aanvullende zoektermen of gebruikte 
synoniemen.  

Nederlandse zoekterm  Engelse zoekterm  Aanvullende zoektermen/ 
synoniemen 

“Noordzeegarnaal”  “Brown shrimp”, “North Sea 
Brown shrimp”  

“Grijze garnaal”, “gewone 
garnaal”, “Hollandse garnaal”, 
“Crangon crangon”, “North Sea 
shrimp” 

“Noordzee” “North Sea” “Zee”, “intertidal”, “Waddenzee”, 
“Nursery area”, “kustzone” 

“Visserij”  “Fishery”  “Kottervisserij”, “trawling”, … 
 

Alle gebruikte literatuur kan teruggevonden worden in de bijgevoegde referentielijst, deze staan 
daar in APA-stijl genoteerd.  

Interview analyse  
Doormiddel van een semigestructureerde vorm van interviewen is bij verschillende betrokken 
partijen in de Noordzeegarnalenvisserij nagegaan wat hun kijk is op de huidige situatie en de visie 
op de toekomst. Er zijn in elk interview vijf vaste vragen gesteld, waarin de volgende onderwerpen 
zijn aangekaart: een omschrijving van wat duurzaamheid voor de geïnterviewde betekent; de 
voordelen van het huidige managementsysteem; de nadelen van het huidige managementsysteem; 
de aanpassingen die nodig zijn om de duurzaamheid binnen de garnalenvisserij te verbeteren en 
vanuit wie het initiatief zou moeten komen om deze verduurzaming te bereiken.  
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De interviews zijn geanalyseerd via een verticale en horizontale analyse. In de verticale analyse, 
ook wel “within-case” analyse zijn alle relevante tekstfragmenten op een gestructureerde manier, 
per geïnterviewde samengebracht. In de horizontale of “cross-case” analyse zijn de standpunten uit 
de interviews met elkaar vergeleken (Miles & Huberman, 1994; Kelchtermans, 1994). Een 
bijkomende functie van de interviews is om extra informatie te vergaren die beschouwd kan worden 
als “expert judgement”.  

Vanuit een vooraf uitgevoerde “stakeholderanalyse” is een lijst opgesteld met organisaties die nauw 
betrokken zijn in de Noordzeegarnalenvisserij (tabel 2.2).  

Tabel 2.2 Lijst met organisaties die nauw betrokken zijn bij de Noordzeegarnalenvisserij. 

Organisatie  Categorie  

WEcR  Onderzoeksinstantie  
RVO  Overheid  
Waddenfonds  Regionaal bestuur (overheid) 
Heiploeg Garnalenverwerker 
N.v.t.  Garnalenvisser  
WMR Onderzoekinstantie 
Ministerie van LNV  Overheid  
Waddenvereniging  Natuurorganisatie  

  

Er is gekozen voor semigestructureerde interviews. Deze methode laat ruimte voor de geïnterviewde 
om zijn inzichten te delen en diep op een vraag in te gaan. De vaste onderdelen creëren het platform 
voor de theorie en bieden structuur aan het gehele interview, waaruit de rode draad voorkomt 
(Galletta, 2013). Dit hoofdstuk zal eerst schetsen op welke wijze de afgenomen interviews zijn 
geanalyseerd en vervolgens hoe de resultaten gepresenteerd zijn.  

Omschrijving verticale analyse - within-case   
In de verticale analyse is een enkele geïnterviewde genomen als startpunt. Vervolgens is er een 
procedure gevolgd die aan de hand van de verzamelde gegevens een gecategoriseerde 
synthesetekst samenstelt (Kelchtermans, 1994). Deze procedure bestaat grofweg uit drie 
verschillende fases: voorbereidende dataverwerking, coderen en categoriseren en het schrijven van 
de synthesetekst. Na afronding van het interview zijn de gemaakte notities uitgewerkt. Om 
vervolgens meer duidelijkheid te krijgen over alle relevante uitspraken, is de tekst gecodeerd aan 
de hand van labels (McIntosh & Morse, 2015). Dit is gebeurd door eerst open te coderen en 
vervolgens axiaal te coderen. Hierbij wordt steeds een iteratief proces doorlopen zoals schematisch 
is weergegeven in figuur 2.1. Bij het open coderen is aan ieder stukje tekst een hoofdthema gegeven, 
in het axiaal coderen zijn deze labels vergeleken en samengevoegd om een overkoepelend 
label/code te krijgen. De synthesetekst bevat vervolgens alle relevante uitspraken voor elke 
geïnterviewde, die op een gestructureerde manier samengebracht zijn (Kelchtermans, 1994).  

Omschrijving horizontale analyse – cross-case  
Het doel van de horizontale analyse is om de overeenkomsten en verschillen tussen de geïnterviewde 
partijen vast te stellen (Galleta, 2013; Kelchtermans, 1994). Dit deel borduurt dus verder op de 
synthesetekst en labels die gemaakt zijn tijdens de verticale analyse. Door op een systematische 
manier de verschillen en overeenkomsten naast elkaar te leggen, is het mogelijk om 
gemeenschappelijke patronen en individuele verschillen te bepalen in de specifieke context van het 
vraagstuk (McIntosh & Morse, 2015). Deze stap wordt weergegeven door zowel de “reviseren en 
verfijnen” stap, als ook het “vaststellen en structureren” in figuur 2.1.  

De laatste stap in de interview analyse volgt met een duidelijke presentatie en overzicht van de 
gevonden resultaten. De interview resultaten staan uitgebreid omschreven in Hoofdstuk 7 en 
gepresenteerd in Appendix E.   

 



6 
 

 

Figuur 2.1 Schematisch overzicht van de stappen die doorlopen zijn in de interview analyse (Hagen, 2018). 
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3. Levenscyclus  
 

Algemeen 

Het voorkomen van een mariene soort is afhankelijk van een aantal factoren in het desbetreffende 
milieu. Zo is de verspreiding afhankelijk van biotische factoren zoals migratie, reproductie, voeding 
en habitatselectie. Daarnaast is de verspreiding ook afhankelijk van fysische en chemische factoren, 
zoals de saliniteit, watertemperatuur, getijden en wind (Hostens et al., 1996). Om beter inzicht te 
krijgen in deze parameters voor de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, zijn er in het verleden 
monitorprogramma’s opgezet.  In de Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands 
(MWTL) wordt geprobeerd om jaarlijks zowel de fysische en chemische factoren, als ook de biotische 
factoren vast te leggen (Smit et al., 2010). Vanuit de DFS (Demersal Fish Survey) wordt getracht 
specifieker te bepalen waar en in welke hoeveelheid vissen en bodemdieren zich bevinden (Tulp et 
al., 2012).    

De Noordzeegarnaal (Crangon crangon) behoort tezamen met andere garnaal-, kreeft en krab-
soorten tot de orde van de schaaldieren, ook wel bekend als tienpotigen (Gibson et al., 2007). De 
soort is zowel vanuit ecologisch als maatschappelijk opzicht een sleutelsoort: binnen het voedselweb 
speelt de Noordzeegarnaal namelijk een cruciale rol en ook voor de commerciële visserij is deze 
garnaal onmisbaar (Luttikhuizen et al., 2008). Vanwege deze rol wordt er al lang onderzoek gedaan 
naar de soort. Zo waren er in 1984 al meer dan 560 artikelen beschikbaar (Hufnagl, 2009). Er 
bestaat echter relatief weinig informatie en duidelijkheid over de verspreiding en het voorkomen van 
de Noordzeegarnaal (Smit et al., 2010). Daarnaast is door transseksuele veranderingen, 
gecompliceerde leeftijdsbepalingen en een verlengde reproductieve periode het schatten van de 
populatiegrootte en de populatiedynamiek lastig (Welleman & Daan, 2001).  

Een samenvatting van de algemene feiten over de Noordzeegarnaal staan samengevat in tabel 3.1. 
In dit hoofdstuk wordt getracht een overzicht te geven van de habitat, verspreiding, soort 
kenmerken en de levenscyclus, voor zover die tot op heden bekend zijn.   

Tabel 3.1 Overzicht algemene feiten van de Noordzeegarnaal (Wintermans, 2014). 

Wetenschappelijke 
naam:  

Crangon crangon   

 

Nederlandse naam: Noordzeegarnaal, 
Grijze garnaal, 
Gewone garnaal,  
Hollandse Garnaal 

Orde:  Decapoda 
Familie:  Crangonidea 
Infraorder: Caridea 
Lengte:  Tot 9 cm  
Levensduur:  2 tot 5 jaar   
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Verspreiding, dynamica en ecosysteem functie  
 

De Noordzeegarnaal is een wijdverspreide 
soort: zij komt voor langs de Europese 
kustwateren, maar ook in de Middellandse 
Zee, Zwarte Zee en zelfs helemaal in het 
Noorden van Rusland, in de Witte Zee 
(Luttikhuizen et al., 2008; Teal & Van Keeken, 
2011) (figuur 3.1). Deze verspreiding 
weerspiegelt de plasticiteit van de soort en 
het vermogen om te kunnen gaan met grote 
verschillen in watertemperatuur en 
zoutwaarden (Gibson et al., 2007). De 
Noordzeegarnaal wordt voornamelijk 
aangetroffen in gebieden met een laag 
zoutgehalte (+/- 5 Practical Salinity Unit; 
psu), maar kan worden aangetroffen tot een 
saliniteit van 35 psu. De preferentie voor 
zouter water is gelinkt met 

zeewatertemperatuur. Tijdens de koude wintermaanden wordt er migratie naar dieper en zouter 
water waargenomen (Campos & van der Veer, 2008). De soort kan, in extreme gevallen, een 
saliniteit tolereren tot een niveau van 1-2 psu (Łapińska & Szaniawska, 2005). Ook in IJsland is de 
garnaal als invasieve soort waargenomen (Puro, 2010).  

De Noordzeegarnaal komt voornamelijk voor op een zachte bodem in het intergetijdengebied 
rondom de kust, waar voedsel in overvloed is (Campos & van der Veer, 2008; Puro, 2010). De 
zachte bodem maakt dat de Noordzeegarnaal zich gemakkelijk in kan graven om zich te beschermen 
tegen predatie (Hufnagl, 2009).  Echter wordt de Noordzeegarnaal ook regelmatig aangetroffen in 
dieper water van 90 tot maximaal 150 meter diep (Campos & van der Veer, 2008; Hufnagl et al., 
2014). De soort prefereert een korrelgrootte tussen de 125 en 710 µm (Campos & van der Veer, 
2008). Verdere details over habitatvoorkeuren zijn te lezen in tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Overzicht van de habitat voorkeuren van de Noordzeegarnaal (Neal, 2008).   

Categorie   Voorkeur   Bron    

Fysiografisch gebied   Open kust, zee bedding, geulen, mondingenCampos & Van der Veer, 2008   

Biologische zones    Eulitorale, sublitorale en pelagische zone   Daewel et al., 2011   

Substraat   Fijn zand, modder, combinaties van de tweeHufnagl, 2009.    

Korrelgrootte  Tussen de 125 en 710 µm  Campos & van der Veer, 2008  

Temperatuur  Tussen de 5 – 25°C, afhankelijk van
levensfase  

Campos & van der Veer, 2008  

Getijdensterkte    Zwak tot gemiddeld (<1, 1 tot 3 knopen)  Schulte et al., 2018   

Blootstelling aan 
golven    

Open tot beschermd    Hufnagl et al., 2014   

Saliniteit    5 tot 35 psu   Hufnagl, 2009;    

Campos & Van der Veer, 2008.   

Diepte    Meest voorkomend 10-40m, max 150m    Hufnagl et al., 2014   

  

 

Figuur 3.1 Weergave van de verspreiding van de 
Noordzeegarnaal (FAO, 2016). 
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Met het gebruik van iso-enzymen zijn er op grote schaal (1000 km) vier regionale populaties van de 
Noordzeegarnaal geïdentificeerd. Deze populaties bestaan uit de Noordzee en Baltische zee, Noord 
Atlantische Oceaan, Portugal en de Adriatische zee (Luttikhuizen et al., 2008). Op kleinere schaal 
(100 km) worden echter nog veel meer subpopulaties erkend, met bijvoorbeeld een zestal 
verschillende subpopulaties in Britse wateren. Momenteel is er nog niet genoeg data aanwezig om 
dit met zekerheid te stellen en een studie die gebruik maakt van DNA-sequenties ontbreekt nog voor 
de Noordzeegarnaal (Campos & van der Veer, 2008). Anderen schatten juist dat er, binnen het 
gebied van de Noordzee, minimale genetische verschillen zijn tussen de Noordzeegarnalen. Dit komt 
vooral door de stroming die larven meeneemt en zodoende regio’s met elkaar verbindt en genetische 
differentiatie beperkt (Tulp et al., 2016). Binnen dit rapport zal er voornamelijk worden gekeken 
naar populatiedynamica binnen de Noordzeepopulatie, waar de Nederlandse garnalenvisserij actief 
is.  

De visserij op de Noordzeegarnaal vindt vooral plaats in het Noordoostelijke deel van de Atlantische 
Oceaan (Tulp et al., 2012). Dit omvat dus het gebied langs de Nederlandse, Duitse en Deense kust 
(figuur 3.2a). Binnen deze gebieden zijn de condities ideaal voor Noordzeegarnalen waardoor de 
dichtheid het gehele jaar hoog is ten opzichte van andere gebieden waar de Noordzeegarnaal 
voorkomt. Aan de randen van het verspreidingsgebied zijn de condities vaak suboptimaal, 
gelimiteerd door temperatuur en/of saliniteit. Een voorbeeld hiervan is de Middellandse Zee, waar 
temperatuur in de zomer te hoog wordt om een grote populatie te behouden (en een visserij rendabel 
te maken). Hetzelfde geldt voor gebieden met een strenge winter (Campos & van der Veer, 2008).  

In een onderzoek uitgevoerd door Tulp et al. (2012) is aan de hand van de verzamelde gegevens in 
de DFS de dichtheid Noordzeegarnalen per regio langs de Noordzee kust bepaald. Hieruit kwam naar 
voren dat met name de Westelijke en Oostelijke Waddenzee een hoge dichtheid bevatten in 
vergelijking met de andere kustsectoren (figuur 3.2b).  De Noordzeegarnaal wordt gevonden in 
dichtheden tot wel 82 individuen per m2, maar deze dichtheid fluctueert sterk per periode 
(Hünerlage et al., 2019; Schmidt et al., 2021; Tulp et al., 2012).    

De Noordzeegarnaal speelt verder een belangrijke rol in het voedsel web rondom de kust en wordt 
gegeten door een variatie aan kleine tot middelgrote vis. Volwassen garnalen worden dan ook in 
grote aantallen gegeten door jonge kabeljauw (Gadus morhua) en wijting (Merlangius merlangus) 
(Hünerlage, Siegel & Saborowski, 2019; Temming & Hufnagl, 2015; Temming et al., 2017). 
Daarnaast vindt er predatie plaats van grotere schaaldieren en wadvogels die gebruik maken van 
deze overvloedige voedselbron (Campos & van der Veer, 2008; Campos et al., 2010). De 
Noordzeegarnaal zelf voedt zich intensief met larven van platvis en schelpdieren en maakt hierbij 
gebruik van een passieve jachttechniek die bestaat uit afwachten en toeslaan (ambush). Wegens de 
overvloed van Noordzeegarnalen wordt de soort gezien als een ecologisch belangrijke benthische 
predator, voornamelijk wegens predatie op de larven van grotere soorten. De Noordzeegarnaal 
wordt beschreven als een generalist en beperkt zich niet tot specifieke prooien (Campos & van der 

Figuur 3.2a.) Overzicht van de Nederlandse kustzones. b.) 
Overzicht van de dichtheden Noordzeegarnaal in tonnen per 
regio langs de Nederlandse, Duitse en Deense Kust (Tulp et 
al., 2012). 
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Veer, 2008; Puro, 2010). Het dieet van een garnaal varieert dus door de jaren heen en reflecteert 
de reproductie van andere mariene soorten. Predatie door de Noordzeegarnaal is waarschijnlijk 
verantwoordelijk voor het reguleren van schelpdierpopulaties in de Noordzee (Campos & van der 
Veer, 2008). Top-down control op andere groepen moet nog verder onderzocht worden.  

De afname in vispopulaties in de Noordzee wordt deels als oorzaak gezien van de toename in 
Noordzeegarnaal, waarvan 20.000 ton werd gevangen eind 20ste eeuw en tegenwoordig vaak de 
30.000 ton overschrijdt (Hünerlage, Siegel & Saborowski, 2019; Temming & Hufnagl, 2015; 
Temming et al., 2017). Het is bekend dat groei en mortaliteit twee drijfveren zijn voor het schatten 
van de populatiedynamiek van Noordzeegarnaal. Bestaande modellen met verschillende 
groeipercentages schatten dat de vangsten in de Noordzee alleen ondersteund kunnen worden door 
een relatief hoog groeipercentage. Mortaliteit varieert tussen leeftijdsgroepen en hangt voornamelijk 
af van predator aanwezigheid (Campos et al., 2010; Temming et al., 2017). Hoewel natuurlijke 
sterfte in het verleden tot wel drie keer zo hoog was als de sterfte door visserij, is tegenwoordig de 
visserij verantwoordelijk voor de grootste mortaliteit in Noordzeegarnaal (Campos & van der Veer, 
2008; Temming & Hufnagl, 2015). Dit is het resultaat van afnemende vispopulaties en toenemende 
visserijdruk (figuur 3.3). Vanwege de zeer korte levensduur van de Noordzeegarnaal is gekeken 
naar een managementsysteem dat een frequentere tijdstap heeft dan de huidige twee jaar die 
ICES/EU quota hanteren (Schulte et al., 2020; Tulp et al., 2012). Onzekerheden in de gegevens 
kunnen namelijk resulteren in onjuiste uitkomsten van analyses, die een onbetrouwbaar advies 
teweegbrengen (Carruthers et al., 2018). Er is vanuit de betrokken landen dan ook een grote 
interesse naar de methodes voor het uitvoeren van een accurate bestandschatting (Campos et al., 
2010; Hartnoll & Nash, 1999).  

 

 

Figuur 3.3 Noordzeegarnaal (>50mm) geconsumeerd door kabeljauw (lichtgrijs) en wijting (donkergrijs) van 
1971 tot 2010. De zwarte lijn geeft de totale garnaal-aanlandingen van de Nederlandse, Duitse en Deense 

vissersvloot weer (Temming & Hufnagl, 2015). 

Kenmerken van de levensgeschiedenis en levenscyclus 

De Noordzeegarnaal bezit een aantal levensgeschiedeniskarakteristieken die voor moeilijkheden 
zorgen binnen het creëren van leeftijd gebaseerde modellen. Dit zijn hulpmiddelen die vaak gebruikt 
worden binnen het beheren van visserijen wereldwijd. Voorbeelden van deze karakteristieken zijn 
een korte gemiddelde levensduur, meerdere paarperiodes per jaar, een seizoensgebonden variatie 
in groei en kwetsbaarheid voor visserij vanaf een relatief jonge leeftijd (Hünerlage, Siegel & 
Saborowski, 2019; Temming et al., 2017). Daarnaast is groei moeilijk te pijlen in schaaldieren 
wegens ononderbroken groei en het vervellen binnen deze groep (Gibson et al., 2007). Hoewel de 
gemiddelde levensduur van Noordzeegarnaal drie jaar betreft, kan de soort onder optimale condities 
tot wel vijf jaar oud worden (Puro, 2010; Teal & Van Keeken, 2011). Volwassenheid onder vrouwtjes 
wordt bereikt binnen twee jaar, bij een lengte van +/- 55mm. Mannetjes zijn meestal geslachtsrijp 
bij een lengte van 30mm (Campos & van der Veer, 2008; Puro, 2010; Teal & Van Keeken, 2011). 
Groei in schaaldieren is in het algemeen onregelmatig, wegens de inflexibele structuur van het 
exoskelet. Dit resulteert in korte groeiperiodes die plaatsvinden wanneer het exoskelet zacht is, net 
na het vervellen. Deze periodes van groei duren maar een paar dagen, totdat het exoskelet weer 



11 
 

verhardt (Puro, 2010). Het is hierdoor erg moeilijk om de leeftijd van de Noordzeegarnaal te bepalen, 
voornamelijk voor mannetjes. Volwassenheid wordt onder vrouwtjes bepaald door de aanwezigheid 
van eitjes. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat mannetjes geslachtsrijpheid bereiken op 
hetzelfde moment, echter is dit niet zeker. Er is in eerder onderzoek gebruik gemaakt van een 
methode waarbij er wordt gekeken naar de segmenten op de antennes van garnaal, aangezien deze 
direct gelinkt zijn aan de hoeveelheid vervellingen. Echter heeft ook deze techniek zijn beperkingen. 
Zo is de vervelfrequentie gelinkt aan zowel de watertemperatuur als ook de voedselaanwezigheid 
en is hierdoor moeilijk om te zetten in leeftijd (Campos & van der Veer, 2008; Gibson et al., 2007).  

Noordzeegarnaal behoort tot de infraorder Caridea, een infraorder waarbinnen bevruchte eitjes 
tijdens de incubatieperiode worden meegedragen door het vrouwtje.  De eitjes worden dus niet 
afgezet in de waterkolom, zoals bij sommige andere garnaalsoorten het geval is. De grootte en 
kwaliteit van de eitjes hangt af van de grootte van het vrouwtje en de periode van voorplanting, 
waarbij de grootste eitjes worden aangetroffen in de winter. Het is aangetoond dat de 
Noordzeegarnaal over het algemeen meer energie in reproductie stopt tijdens de koudere winter 
maanden dan tijdens de zomerreproductie. Dit is een reactie op de hoge predatiedruk in de zomer 
(Campos & van der Veer, 2008). Voorgaand onderzoek heeft aangetoond dat Noordzeegarnaal in 
staat is om van geslacht te veranderen. In praktijk komt dit zelden voor. Hoewel de soort een 
protandrische hermafrodiet is, is dit eerder facultatief dan een verplichting voor het afronden van 
de levenscyclus (Schatte & Saborowski, 2006).    

Veel aspecten van de levenscyclus zijn nog onbekend. Zo is er bijvoorbeeld veel onduidelijkheid over 
de contributie van de verschillende periodes van seizoensgebonden eierproductie tot de totale 
vangsten en hoe deze periodes van productie, jaarklassterkte bepalen. Dit zijn aspecten die effect 
kunnen hebben op de ‘Recruitment’ van de Noordzeegarnaal. De recruitment wordt gekenmerkt door 
de toevoeging van nieuwe individuen aan de bevisbare (exploitable) populatie door geboorte, groei 
of immigratie (Ricker, 1954). Hypotheses variëren tussen onderzoekers, waarvan sommige 
vermoeden dat de zomer-eierproductie verantwoordelijk is voor een goede vangst, terwijl anderen 
vermoeden dat de winter-eierproductie daarvoor verantwoordelijk is. Ook is het onduidelijk of een 
goede vangst afhangt van een goede eierproductie in het actuele jaar of voornamelijk wordt 
gedreven door een sterke aanvoer in het voorgaande jaar (Campos & van der Veer, 2008; 
Hünerlage, Siegel & Saborowski, 2019; Temming et al., 2017). Resulterend uit een vangstsimulatie, 
uitgevoerd door Temming et al (2017), schijnt voornamelijk dat de winter-eierproductie (voorgaande 
jaar November – huidig jaar Juni) verantwoordelijk te zijn voor een piek in vangsten in Augustus. 
Het grootste deel binnen de vangstsimulatie was nog onder de één jaar oud en afkomstig uit deze 
periode. De zomerproductie in hetzelfde jaar is vervolgens verantwoordelijk voor goede vangsten in 
de daaropvolgende lente en vroege zomer. Garnalen geboren in de zomer waren in het algemeen 
tussen de 16-18 maanden oud voordat ze in de visserij geïntroduceerd werden. Wegens variërende 
zeewatertemperatuur (en gerelateerde groeivariatie) tussen deze productieperiodes overlappen 
deze pieken dus vaak in de zomer en zijn een combinatie tussen zomerproductie van het voorgaande 
jaar en recente winterproductie (Temming et al., 2017).  

Bij het bereiken van volwassenheid trekken de vrouwtjes naar dieper water (+/- 20 meters) om zich 
voort te planten in het zoutere water (Campos & van der Veer, 2008; Schulte et al., 2020). Dit is 
nodig aangezien de ontwikkeling van eitjes alleen succesvol kan plaatsvinden boven een saliniteit 
van 15 psu.  Er wordt verwacht dat de reproductieperiode wordt veroorzaakt door een specifieke 
combinatie van zeewatertemperatuur, veranderende zeestromingen (veroorzaakt door de Winter 
North Atlantic Oscillation) en zoetwatertoevoer (Campos & van der Veer, 2008; Campos et al., 2010; 
Hünerlage, Siegel & Saborowski, 2019). Reproductieperiodes verschillen dan ook per locatie 
(Campos & van der Veer, 2008) (figuur 2.4). In de Waddenzee worden het gehele jaar ei-dragende 
vrouwtjes aangetroffen, ook buiten de zomer en winter (Campos et al., 2010).  
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Figuur 3.4 Duur van de reproductieperiode van Noordzeegarnaal, in relatie tot breedtegraad. Grijze gebieden 
beslaan de vaste zomer/winter paarperiodes en de blauw-gemarkeerde lijn betreft de paarperiode voor de 

Nederlandse Waddenzee (Campos & van der Veer, 2008). 

Na bevruchting nestelt het vrouwtje zich in de zachte bodem en wordt voornamelijk actief na 
zonsondergang. Het leggen van eieren vindt plaats binnen 48 uur na de bevruchting en draagtijd 
van de eieren varieert sterk tussen winter- en zomerproductie (+/-13 weken in de winter vs. +/- 4 
weken in de zomer) (Puro, 2010). Aan het eind van de draagtijd trekken de vrouwtjes zich terug 
naar ondieper water, waar de eitjes vervolgens uitkomen (Hünerlage, Siegel & Saborowski, 2019). 
Wanneer de eieren uitkomen, worden de larven doormiddel van stromingen verspreid om zo de 
verschillende kraamkamers langs de kust te bereiken (figuur 2.5). Tijdens deze fase is de 
watertemperatuur extra belangrijk, aangezien de larven alleen overleven binnen een 
temperatuurmarge van 9°C tot 18°C (figuur 2.6) (Campos & van der Veer, 2008). De planktonfase 
duurt rond de vijf weken (afhankelijk van zeewatertemperatuur) en de hoogste groeipercentages 
worden waargenomen in de zomermaanden. Het is echter lastig om jaarklassterkte te bepalen 
aangezien garnalen continu naar dieper water migreren gedurende de groeiperiode (Campos et al., 
2010; Luttikhuizen et al., 2008). Dit geeft aan dat de habitatten die door de soort gebruikt worden, 
erg dynamisch zijn en veranderen per levensfase. Jonge garnaal gedijt in verschillende habitatten, 
variërend van fijn zand tot grindachtige zandbodems, en heeft geen specifieke habitatvereisten 
(Campos & van der Veer, 2008). Tussen de broedseizoenen in (voornamelijk in de herfstperiode) 
dragen de vrouwtjes geen eieren, ter voorbereiding op de nieuwe paarperiode (Puro, 2010). 
Gedurende de herfst en lente is er een piek te zien in de aanwezigheid van Noordzeegarnaal rondom 
de Waddeneilanden, waarbij de herfst-aanwezigheid is gelinkt aan migratie naar diepere 
overwinterwateren en lente-aanwezigheid de terugkomst van garnaal naar de Waddenzee 
karakteriseert (Campos et al., 2010; Gibson et al., 2007; Schulte et al., 2018; Teal & Van Keeken, 
2011). 
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De Noordzeegarnaal vervult in het ecosysteem een centrale rol als sleutelsoort. De 
soort wordt gegeten door een variatie aan kleine tot middelgrote vis, en voedt zichzelf 
respectievelijk met de larven van deze vissoorten. Deze interactie is dus erg belangrijk 
voor de dynamiek van het bestand. Binnen de levenscyclus van de Noordzeegarnaal 
kan een onderscheid worden gemaakt in drie fases: (1) De Noordzeegarnaal 
reproduceert in de diepere en zoutere delen buiten de kustlijn, voornamelijk op zachte, 
zanderige bodems. Het vrouwtje draagt de eitjes bij zich, en in de zachte bodem kan 
zij zich nestelen ter bescherming (Puro, 2010). De eitjes komen vervolgens uit en de 
jonge garnalenlarve voedt zich met plankton. (2) De jonge garnalen bewegen zich 
geleidelijk richting de ondiepere wateren van de kustzones, waar zij zich verder 
ontwikkelen in een bodem van zand en modder. In dit ondiepe gebied zijn alle 
eigenschappen aanwezig voor snelle groei en een hoge overleving: zo is er genoeg 
voedsel, voldoende bescherming en een hogere watertemperatuur. (3) Gedurende hun 
ontwikkeling tot volwassenheid, verplaatsen zij zich weer richting de diepere wateren 
(Hufnagl, 2009; Luttikhuizen et al., 2008). Figuur hieronder aangepast van Hufnagl, 
2009. 

 

Figuur 3.5. Kraamkamers (zwart) en paaigronden (grijs) van 
Noordzeegarnaal binnen het Noordzeegebied (Hufnagl, et al., 
2014). 

 

Figuur 3.6. Optimale temperatuurmarge voor 
Noordzeegarnaal over de gehele levenscyclus 
(Campos & van der Veer, 2008). 
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4. Bestandschattingsmethoden en modellen  
 
Algemeen 
Een bestandschatting is een methode om te bepalen hoeveel er van een bepaalde soort aanwezig is 
in een gebied (Quirijns, 2013). De resultaten worden vaak uitgedrukt in tonnen of in het aantal 
individuen. Het wordt een schatting genoemd, omdat het meestal niet mogelijk is om de totale 
biomassa of het exacte aantal individuen te bepalen. Zoals eerder vermeld, is de Noordzeegarnaal 
een kleine, relatief kortlevende soort die voorkomt in een groot gebied. Hierdoor ontbreekt er 
belangrijke informatie om tot een nauwkeurige schatting van het bestand te komen. De bestanden 
van soorten die in de Noordzee leven worden geschat door ICES. Het uiteindelijke beheer van quota 
vindt op Europees niveau plaats. Om een duurzaam beleid te hanteren is het belangrijk dat er 
betrouwbare informatie beschikbaar is over de grootte van het bestand van interesse. Voor een 
soort waarvoor een goede bestandsschatting beschikbaar is, kan een vangstquotum worden 
opgesteld. Zo kan er vooraf bepaald worden hoeveel er gevangen mag worden, zonder dat het 
bestand van de soort in gevaar komt. Op deze manier kan een bestandschatting aantonen of 
management over een bepaalde tijdsduur succesvol is geweest. Een bestandschatting is dus van 
cruciaal belang voor het beheer van een visserij.  

Het doel van populatiemodellen is het in kaart brengen van een bestand en het effect van de visserij 
op dat bestand. Zo kan er advies worden gegeven richting beleidsmakers over de mogelijkheden tot 
meer of minder vissen. Een bestand kan worden geschat op basis van verschillende 
populatiedynamische modellen en vaak staan hierin de productie en de biomassa centraal. Vanwege 
de hoge economische waarden van visserijen, is de populatiedynamica van vis één van de oudste 
binnen de kwantitatieve populatie-ecologie. De meest simpele weergave van populatiedynamiek kan 
beschreven worden aan de hand van de bekende biomassa van de populatie, de groei van individuen, 
de groei van de populatie door rekrutering, visserijsterfte en natuurlijke sterfte (Shertzer et al., 
2014). In dit zeer simpele model is er noch rekening gehouden met externe variabelen noch met 
migratie tussen populaties (Shertzer et al., 2014). De meeste modellen die momenteel gebruikt 
worden in de visserij zijn een stuk complexer. Het stapsgewijze groeiproces van de Noordzeegarnaal, 
maakt dat de traditionele benaderingen (ontwikkeld voor de meeste visserijen) niet toepasbaar zijn 
op schaaldieren, waardoor de leeftijd en daarmee populatiedynamica niet goed bepaald kunnen 
worden (Chang et al., 2012).  

In dit hoofdstuk zullen enkele belangrijke concepten uitgelegd worden. Hierna zullen een aantal 
bestandschattingsmethoden en populatiemodellen worden uiteengezet die mogelijk geschikt zijn 
voor het schatten van het bestand van de Noordzeegarnaal. Vervolgens zullen enkele huidige 
resultaten van deze methoden voor de Noordzeegarnaal beschreven worden. Tot slot zal een korte 
samenvatting gegeven worden van de belangrijkste resultaten en de voor- en nadelen van de 
verschillende modellen. 

Maximum Sustainable Yield (MSY) & Maximum Economic Yield 
(MEY) 
Een duurzame vangst (sustainable yield) is de vangst die elk jaar gevangen kan worden, zonder dat 
de populatie krimpt. De MSY is gedefinieerd als de maximale opbrengst die van een populatie 
gevangen kan worden over een onbepaalde tijd en met een maximale groei. Vaak zit de MSY op de 
helft van de draagkracht (carrying capacity) van de populatie. De jaarlijkse vangstquota van de 
meeste vissoorten zijn gebaseerd op de MSY van die soort (Shertzer et al., 2014).  

Bij Maximum Economic Yield (MEY) wordt bepaald bij welke effort de economische winst het hoogst 
is. Omdat MEY een lange termijn concept is dat de verwachtte economische winst van een visserij 
tracht te maximaliseren, is de opbrengst in een MEY model vaak lager en de corresponderende 
populatie groter dan bij een MSY-model (Narayanakumar, 2017) (figuur 4.1).  
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Figuur 4.1 Opbrengst uitgezet tegen de visserij-inspanning (effort). De effort op Maximum Economic Yield 
(MEY) en Maximum Sustainable Yield (MSY) is aangegeven. Visserijkosten zijn proportioneel aan de effort 

(Nederlandse Vissersbond, 2020). 

Single species modellen 
Single-species modellen zijn modellen die het bestand of de dynamica van een enkele soort 
beschrijven, zonder rekening te houden met bijvoorbeeld predator-prooi interacties. Sommige van 
deze modellen kunnen gebruikt worden om een absolute schatting van het bestand te maken, 
anderen om juist de productie van het bestand te schatten. Sommige single-species modellen 
kunnen ook voor beiden worden gebruikt. Hieronder worden een aantal modellen beschreven die 
mogelijk relevant zijn voor de Noordzeegarnaal. Overzichten van deze modellen zijn weergeven in 
Appendices B en C. 
 
Swept area estimate  
Aan de hand van data van DFS en DFYS zijn swept-area schattingen voor de Noordzeegarnaal 
gemaakt in een rapport van Tulp et al. (2016). Bij een swept-area schatting wordt aan de hand van 
een steekproef een schatting van de populatie gedaan. Dit wordt niet gedaan door vissers maar door 
onderzoeksschepen op vooraf bepaalde plekken (Tulp, 2015). Globaal gezien wordt het bestand 
geschat aan de hand van het aantal gevangen garnalen per vierkante meter, de totale oppervlakte 
van het gebied en de vangst efficiëntie van het bestand. Hierbij is dus geen sprake van een simulatie 
van de groei van de populatie, maar van een berekening van de totale biomassa van het bestaande 
bestand. De swept-area schatting kan vervolgens nog gecorrigeerd worden op bijvoorbeeld 
seizoenen en de maaswijdteselectiviteit. Aan de hand van de biomassa kan vervolgens wel de 
productiviteit berekend worden wanneer de totale mortaliteit bekend is (zie Appendix B).  

Catch-per-unit-effort (CPUE) en landings-per-unit-effort (LPUE) 
Catch-per-unit-effort (CPUE) is de vangst per effort (bijvoorbeeld het aantal visuren) en is een 
indirecte meting van de grootte van de populatie. Veranderingen in deze waarde worden gelinkt aan 
veranderingen van de grootte van de populatie. Wanneer er een stabiele discard rate is, kan 
Landings-per-unit-effort (LPUE) data ook gebruikt worden om een schatting te geven van CPUE 
(Metri & Perez, 2014). Een afname van CPUE of LPUE kunnen erop duiden dat een populatie niet 
duurzaam wordt gevist. CPUE kan ook gebruikt worden om de absolute waarde van het bestand te 
schatten (zie Appendix B) (Campbell, 2004; Skalski, Ryding en Millspaugh, 2005).  

Voordelen en nadelen 
Omdat er (nog) geen methode is om de leeftijd van de Noordzeegarnaal vast te stellen, is het 
voordelig dat de swept-area en CPUE-schattingen onafhankelijk hiervan berekend kunnen worden. 
In deze schattingen zitten echter nog grote foutmarges. Een beter inzicht in het vangbare deel van 
het bestand en de seizoensgebonden variatie van de populatie moeten bijvoorbeeld verkregen 
worden om deze schattingen te optimaliseren (Tulp et al., 2016). Bovendien kan bij 
bestandschattingen met een CPUE een bias ontstaan. Door de ongelijke ruimtelijke verdeling van de 
populatiedichtheid en een voorkeur voor gebieden met een hogere vangst, kan de populatie te hoog 
geschat worden (Campbell et al., 2004). Dit proces staat bekend als hyper-stability, waarbij de 
vangsten hoog blijven terwijl de populatie afneemt (Kleiber & Maunder, 2008). Het 
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tegenovergestelde hiervan is hyper-depletion, waarbij de vangsten snel afnemen, maar de populatie 
groot blijft (Kleiber & Maunder, 2008). Een ander nadeel van het gebruik van statische 
bestandschattingen, tegenover dynamische populatie modellen, is dat de productie in een 
garnalenpopulatie vaak vijf keer zo groot is dan het bestand zelf, waardoor deze visserijen meer 
gebaseerd zijn op rekrutering en productie, dan op de biomassa van de populatie (Tulp et al., 2016).  

Virtual Population Analysis (VPA)  
De term Virtual Population Analysis (VPA), is een term die wordt gebruikt om een bestand te schatten 
door middel van het verlies van individuen binnen een cohort (een groep individuen geboren in 
hetzelfde voortplantingsseizoen) door vangststerfte en natuurlijke sterfte (FAO, n.d.; Shertzer et 
al., 2014). Deze bestandschattingsmethode kan het beste worden toegepast voor soorten waar 
cohorten aangetoond kunnen worden, zoals tong, schol en kabeljauw. Deze bestandschattingen 
worden volgens Quirijns (2013) uitgevoerd in drie globale stappen. De eerste stap is kijken naar 
relatieve veranderingen in het vangstsucces. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de vangsten, 
maar ook bijvoorbeeld het motorvermogen en de inspanning (effort) omgerekend in uren op zee. 
Hiervoor worden zowel wetenschappelijke surveys van onderzoeksschepen gebruikt als ook de 
commerciële vangsten, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen in efficiëntie van de 
vangsten. De volgende stap is het maken van een reconstructie van de visstand. Aangezien iedere 
vis in de zee op een bepaald moment sterft, is het mogelijk om een reconstructie te maken van de 
populatie door een aanname van de natuurlijke sterfte en de exacte visserijsterfte te gebruiken. 
Hiervoor worden jaarklassen gebruikt, die bepaald kunnen worden door jaarringen in bepaalde 
botten (otolieten) in de kop van de vis. De omvang van het visbestand in het verleden kan vervolgens 
worden bepaald door alle vissen van een bepaalde jaarklasse, die op natuurlijke wijze of door de 
visserij zijn gestorven, bij elkaar op te tellen. De reconstructie is onzeker voor recente jaren, doordat 
die vissen uit de verschillende jaarklassen nog niet allemaal gestorven zijn. Door de reconstructies 
te ijken met het recente vangstsucces kunnen er wel schattingen gemaakt worden van het huidige 
bestand. 

Voordelen en nadelen 
Het voordeel van een VPA is dat voor soorten waarbij jaarklassen aantoonbaar zijn, zoals kabeljauw, 
tong en schol, er een quotum kan worden opgesteld op basis van de bestandschatting. Dit biedt 
duidelijke informatie voor het management van het bestand voor deze soorten. Een groot nadeel 
kan zitten in de schattingen voor de natuurlijke sterfte. Als deze schatting te hoog of te laag is, dan 
zal het bestand ook te hoog of te laag worden geschat (Ulltang, 1977). Een ander nadeel is dat deze 
methode niet bruikbaar is voor soorten waarbij het aantonen van jaarklassen lastig is, zoals het 
geval is binnen schaaldieren. 

Beverton & Holt yield-per-recruit model  
Het yield-per-recruit model, beschreven door Beverton & Holt (1956), is een analyse die beschrijft 
hoe de groei, natuurlijke- en visserij sterfte interacteren. Op deze manier kunnen de optimale 
exploitatie grootte en de meest optimale visserij sterfte bepaald worden. De formule waarmee yield-
per-recruit berekend kan worden (inclusief benodigde parameters) staat in Appendix B.   

In figuur 4.2 zijn verschillende yield-per-recruit curves uitgezet tegen de visserij sterfte voor 
veschillende vangstleeftijden. Een optimale visserijsterfte is af te lezen waar de yield-per-
recruitcurve een piek vormt, welke ook de MSY voorstelt (figuur 4.2) (Pattarapongpan, 2018; Sparre 
en Venema, 1998).  
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Figuur 4.2 Links: Yield-per-recruit (YPR) curves voor verschillende exploitatie leeftijden (age-at-first-catch) 
waardes (Spanne en Vennema, 1998). Rechts: YPR-curve waarbij de piek is te zien en het MSY-level 

(Pattarapongpan, 2018). 

Voordelen en nadelen 
Het voordeel van een Beverton en Holt yield-per-recruit model is dat het een geavanceerd model is 
waarbij rekening wordt gehouden met een toename van waarde over leeftijd. Hiermee wordt bedoeld 
dat vangst op latere leeftijd kan leiden tot hogere opbrengsten. Het nadeel is dat het model data 
nodig heeft van de leeftijdsgebonden sterfte en rekrutering van de soort (Sutherland, 2001). Dit is 
vooral bij schaaldieren een nadeel, omdat, zoals eerder vermeld, de leeftijdsbepaling zeer 
ingewikkeld is. Ondanks de beperkingen wordt het Beverton en Holt yield-per-recruit model 
veelvuldig gebruikt bij het schatten van garnalenpopulaties (Zhang & Fong, 2021; Silva et al., 2019). 
In deze gevallen wordt, aan de hand van een frequentie-lengte verdeling, een von Bertalanffy growth 
function (VBGF) opgesteld en mortaliteitswaarden worden bepaald aan de hand van een vangst 
curve (Appendix B) (Silva, 2015). Deze modellen zijn echter allemaal gebaseerd op een aantal 
aannames, zoals regelmatige en continue toevoeging aan het visbestand en een populatie 
evenwicht. Hierdoor kunnen factoren, zoals seizoenen of een plotselinge toename in visserijdruk een 
grote bias veroorzaken (Hufnagl et al., 2010). 

Surplus-productie modellen 
Surplus-production modellen zijn vrij simpele modellen, die populaties niet in aantallen schatten, 
maar in biomassa. Deze modellen worden over het algemeen gebruikt wanneer er geen, of te weinig, 
demografische informatie over de soort beschikbaar is. In surplus-production modellen wordt 
uitgegaan van een logistieke groei. Scheafer (1954) voegde hier in zijn model het effect van visserij 
aan toe (van der Hammen & Poos, 2010) (Appendix B). Fox (1970) heeft dit model aangepast zodat 
er uitgegaan wordt van een logaritmische verhouding tussen biomassa en vangst (Appendix B). 
Wanneer alle benodigde parameters bekend zijn, is het mogelijk om de groei in biomassa van de 
populatie in te schatten en kunnen de referentiepunten, zoals MSY, berekend worden (Appendix B). 
Bij het Schaefer model wordt MSY op 50% van de draagkacht geschat. Bij het Fox model is dit bij 
37%. Een derde surplus-production model is het Pella-Tomlinson (1969) model, waarbij een derde 
parameter toegevoegd is, die ervoor zorgt dat de maximale productie op elke biomassa voor kan 
komen (Tsikliras, 2019) (Appendix B).  

Biologische referentiewaarden (biological reference points, BRPs) zijn criteria om de status van een 
vispopulatie te meten. Bekende BRPs zijn limiet-referentiewaarden (limit reference points, LRPs) en 
doelgerichte referentiewaarden (target reference points, TRPs). Een LRP representeert de maximale 
veilige exploitatie van de vispopulatie. Een TRP representeert de exploitatie waarnaar gestreefd 
wordt binnen het management van de vispopulatie (Shertzer et al., 2014).  
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Figuur 4.3 Vangst (y-as) visserij-inspanning (effort)(x-as) curves van de Schaefer en de Fox. Sunken Billions - 
Scientific Figure on ResearchGate (World Bank, 2009). 

Voordelen en nadelen  
Het voordeel (maar tegelijkertijd ook het nadeel) van surplus-production modellen is dat weinig data 
nodig is om de productie, en daarmee de MSY van de populatie, te berekenen. Deze analyse kan 
uitgevoerd worden zonder enige kennis over de levenscyclus of populatiestructuur van de soort. Dit 
is voordelig in het kader van de Noordzeegarnaal, waarvan de levenscyclus niet helemaal bekend is. 
Wanneer alleen de CPUE bekend is (en proportioneel is aan de biomassa), kunnen de parameters 
van het model geschat worden (Laloë, 1995). 

Hier is echter ook al veel kritiek op geleverd. Assumpties over recruitment en invloed van externe 
factoren kan leiden tot het geven van foutief advies voor sterk fluctuerende soorten, waar de 
Noordzeegarnaal onder valt (Campos, 2010; Tsikliras, 2019). 

Dynamic energy budget (DEB) 
Steenbergen et al. (2015) gebruikten een Dynamic Energy Budget (DEB) om de 
Noordzeegarnalenpopulatie in beeld te brengen. In dit model wordt de populatiedynamica op 
individueel niveau gemodelleerd, gebruikmakende van principes van de energiestromen in een 
individu (b.v. energie opname, verdeling van de energie, energie die gaat naar reproductie en 
energieverlies). In dit model wordt rekening gehouden met twee cohorten per jaar; een zomer en 
een winter cohort. Om de dynamica van de visserijvloot te modelleren, is gebruikt gemaakt van een 
agent-based model. Hierin volgen individuele schepen een visserij strategie gebaseerd op 
vangstresultaten en bewegingskosten.  

Voordelen en nadelen 
Dit is het eerste model waar op deze manier een combinatie is gebruikt van vloot- en 
populatiedynamica. Vanwege de mechanistische achtergrond van dit model (gebaseerd op 
fundamentele natuurwetten), zijn de waarden voor de parameters onafhankelijk bepaald. De 
uitkomsten van het model komen goed overeen met geobserveerde waarden en het model is dus in 
staat een betrouwbare schatting te maken van verschillende managementstrategieën. Zoals bij alle 
modellen, zijn er een aantal aannames waaraan voldaan moet worden wil het model betrouwbare 
uitkomsten genereren. Eén van die aannames is dat de parameterwaarden correct zijn. 
Parameterwaarden verschillen per definitie tussen individuen, waardoor deze assumptie bij voorbaat 
al geschonden is. Dit kan de kwantitatieve waarde van de uitkomst beïnvloeden. Daarom is het 
model nog niet geschikt om bijvoorbeeld de MSY te berekenen (Steenbergen et al., 2015). 

Multi-species modellen  
Zoals de naam suggereert, omvatten multi-species modellen meerdere soorten. Afhankelijk van 
hoeveel soorten er meegenomen worden, kunnen ze ook als ecosysteemmodellen worden 
beschouwd. Over het algemeen worden er vier typen modellen onderscheiden: descriptive 
multispecies, dynamic multispecies, aggregate system en dynamic system modellen (Hollowed et 
al., 2000). Essentieel voor multi-species modellen zijn predator-prooi relaties. Hieronder worden 
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enkele multi-species modellen beschreven die relevant zijn voor de Noordzeegarnaal. Overzichten 
van deze modellen zijn weergeven in Appendices B en C. 

Ecopath with Ecosim (EwE) 
Eén van de bekendste en een veel gebruikt multi-species model is Ecopath with Ecosim (Christensen 
& Walters, 2004). Met dit model kan, door middel van een combinatie van software voor ecosystem 
trophic mass balance analysis (EcoPath) en een dynamic modeling capability (EcoSim), het effect 
van visserijen op bestanden van soorten in het verleden en in de toekomst worden onderzocht. Deze 
modellen kunnen over een spatial map grid (EcoSpace) worden gelegd, zodat (voor dat gebied) een 
beleid kan worden ontdekt dat rekening houdt met de ruimtelijke verspreiding. Sinds het uitbrengen 
van dit model zijn er al vele updates en versies geweest die steeds nauwkeuriger ecosystemen 
kunnen modelleren. Zo zijn er ook Ecosims beschikbaar voor de Waddenzee en (zuidelijke) Noordzee 
(Stäbler et al., 2016; Temming et al., 2017). In Appendix B zijn de bijbehorende vergelijkingen 
gepresenteerd die zijn gebruikt voor het Noordzee voedsel web. 

Voordelen en nadelen 
Voordelen van EwE is dat het ecologische vraagstukken globaal kan beantwoorden, het effect van 
visserijen op ecosystemen kan evalueren, beleidsmogelijkheden kan verschaffen, de impact van 
marine protected areas (MPAs) kan evalueren en tot slot kan het de effecten van veranderende 
milieuomstandigheden analyseren. Een studie van Walters et al. (1997) beschrijft enkele nadelen 
van EwE. Eén hiervan heeft te maken met de relatie tussen predator en prooi, waarbij de consumptie 
door predatoren linear blijft toenemen met het aantal prooien. Een andere is de mass-balance 
voorwaarde, waar strikt aan gehouden moet worden. Omdat in de realiteit de visserij zelden precies 
hetzelfde is binnen een tijdsinterval, kan een toekomstvoorspelling niet vaak met zekerheid worden 
geïnterpreteerd.  

Multispecies VPA (MSVPA) & Stochastic Multispecies Model (SMS) 
Een Multispecies Virtual Population Analysis (MSVPA) is een methode die rekening houdt met de 
interactie tussen verschillende soorten bij het maken van bestandschattingen (Magnusson, 1995). 
Het doel van dit model is om een nauwkeurigere bestandschatting te maken dan een normale VPA, 
door predatie te specificeren in de natuurlijke sterfte. De uitkomsten van MSVPA zijn, net zoals bij 
single-species, de bestandsgrootte en visserijsterfte. Bovendien is nog een uitkomst van MSVPA een 
analyse van welke soorten door welke predatoren worden geconsumeerd. Belangrijke nieuwe data 
voor dit model is een maaginhoudanalyse van de predatoren. Sterk vergelijkbaar met MSVPA is het 
Stochastic Multispecies Model (SMS), een model dat visserijsterfte beschrijft door middel van de 
leeftijd data van de vangsten te combineren met data over predatiemortaliteit en voedselvoorkeur. 
Het is dus een vergelijkbaar model als MSVPA, maar het omvat minder processen. In SMS-modellen 
zijn alleen rekrutering, visserijsterfte en natuurlijke sterfte meegenomen, terwijl migratie, groei en 
volgroeidheid ook worden meegenomen in MSVPA (Lewy & Vinther, 2004). Voor SMS-modellen 
wordt dezelfde data gebruikt als voor MSVPA-modellen, alleen is het voedselmodel (size dependent 
food selection model) geparameteriseerd en de betrokken parameters zijn geschat. Een ander 
verschil met MSVPA is dat in SMS het voedselmodel en de maaginhoud observaties deels gebaseerd 
zijn op leeftijd en deels op lengte, in plaats van volledig op leeftijd.  

Voordelen en nadelen 
Ten opzichte van de single-species modellen zijn de voordelen van multi-species modellen dat er 
meer waardevolle inzichten verkregen kunnen worden van de relaties binnen een systeem. Zo 
kunnen er betere schattingen van natuurlijke sterfte en rekrutering gemaakt worden en kunnen 
spawner-recruit relaties en variatie in groeisnelheid beter begrepen worden. Ook bieden deze 
modellen een ander inzicht op biologische referentiewaarden en een referentiekader (framework) 
om ecosystem services te evalueren. Een van de grote voordelen van een MSVPA is dat het een 
ander inzicht kan geven bij beheersmaatregelen die niet gevonden zouden worden bij een single-
species VPA. Bij het vergroten van de maaswijdte suggereert een single-species VPA dat de vangsten 
op lange termijn kunnen toenemen, terwijl een MSVPA juist het tegenovergestelde kan aangeven 
doormiddel van de trofische interacties (Magnusson, 1995). Bij een maaswijdtevergroting zullen de 
vangsten toenemen in een single-species VPA doordat de vissen langer in zee blijven en meer kans 
hebben om zich voort te planten. De vangsten zullen bij een maaswijdtevergroting afnemen in een 
MSVPA, doordat de kans groter is dat een vis door een predator wordt gevangen. De voordelen van 
een SMS-model is dat de trofische interacties goed kunnen worden gepresenteerd en dat dit niet 
alleen afhankelijk is van de soort, maar ook van de grootte van een individu (Sparre & Venema, 
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1998). Met deze zogeheten stage-structured modellen zou bijvoorbeeld kunnen worden verklaard 
waarom het herstel van de kabeljauw in de Noordzee zo moeizaam gaat (Van Leeuwen et al., 2008). 

Deze modellen hebben echter ook nadelen en één van de voornaamste is de voorwaarde dat de 
voedingspatronen van de predatoren constant zijn, wat in de realiteit niet altijd het geval is. Een 
andere voorwaarde is dat er een type-II functionele voedingsreactie aanwezig is (Magnusson, 1995). 
Een type-II voedingsreactie houdt in dat er op een bepaald moment verzadiging is van de 
predatoren, door het aantal prooien dat beschikbaar is (Holling, 1959; Moustahfid et al., 2010). 
Deze voorwaarden kunnen in de praktijk waarschijnlijk niet behaald worden, omdat niet alle 
gebieden hetzelfde zijn en daarmee de bruikbaarheid van MSVPA en sms-modellen limiteren. Ook is 
het vaak zo dat de multi-species modellen maar enkele van de beschikbare factoren kunnen 
gebruiken. Een lastige kwestie in multi-species modellen zijn bijvoorbeeld duurzame visserij 
sterftewaarden. Het kan namelijk zo zijn dat visserijsterfte te hoog is voor de ene soort en te laag 
is voor een andere soort. Dit kan nadelige effecten hebben op het functioneren van het ecosysteem. 
 

Bestandschatting van de Noordzeegarnaal  
De groep van ICES die zich bezighoudt met de Noordzeegarnaal heet de WGCRAN (Working Group 
on Crangon Fisheries and Life History) en het doel van deze groep is het ontwikkelen van een 
biologische basis voor een managementadvies van het bestand (ICES, 2018). Informatie over het 
bestand is verkregen uit surveys (DFS, DYFS) via de eerder beschreven biomass swept-area 
estimates, schattingen voor de mortaliteit en het aandeel van grote garnalen. Uit het meest recente 
rapport van WGCRAN van 2018 blijkt dat de aanlandingen van garnalen in recente jaren relatief 
hoog is geweest, maar tussen 2015 en 2017 iets is afgenomen (Figuur 4.4). De effort was in 2017 
wel een stuk lager ten opzichte van de piek in 2016. De aanlandingen waren ook lager in 2016 en 
2017 ten opzichte van het decennia ervoor. Het aandeel van grote garnalen (>60mm) in de 
aanlandingen was het minste in 2016 en 2017, ten opzichte van alle jaren ervoor. Ook de 
biomassaproductie is de laatste drie jaren afgenomen ten opzichte van 2013, hoewel de totale sterfte 
in recente jaren iets is afgenomen. Volgens het rapport van ICES uit 2018 is de hoge druk van de 
visserij en predatie door wijting de voornaamste reden voor de relatief lage waarde van het bestand.  

 

Figuur 4.4. Overzicht van DFS-data voor het bestand van de Noordzeegarnaal over een tijdspan van 1970 tot 
en met 2017. CI: 95% (ICES. 2018) 

Uit een onderzoek van Tulp et al. (2016) blijkt op basis van swept-area schattingen dat er de 
afgelopen jaren, enkele keren een te groot deel van de biomassaproductie is weggevangen. Zowel 
parametrische als non-parametrische methoden wijzen hierop, met erg overeenkomende resultaten. 
De totale jaarlijkse volwassen garnalen biomassa productie was geschat door een lengte-gebaseerde 
sterfteschatting (als proxy voor productie/biomassa ratio) te combineren met kennis over 
seizoensgebonden voorkomen, vangbaarheid (catchability), materiaalefficiëntie en de variatie 
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daarin. Uit de resultaten blijkt dat, voor sommige jaren, meer dan de helft van de productie van het 
bestand is gevangen. Ook is het effect van predatoren sterk verminderd en de druk van de visserij 
verhoogd. Het mogelijke herstel van de populaties van predatoren kan een negatief effect hebben 
op het bestand in combinatie met de hoge druk van de garnalenvloot. 

Door het gebrek aan essentiële informatie uit de levenscyclus van de Noordzeegarnaal is het dus op 
het moment nog niet mogelijk om een accurate schatting van het bestand te produceren. Zoals 
eerder vermeld, komt dit volgens rapporten door gecompliceerde populatiedynamiek en het gebrek 
aan kennis hierover (Van der Hammen & Poos, 2010). Hierdoor is het niet mogelijk om een VPA 
(Virtual Population Analysis) uit te voeren voor de Noordzeegarnaal, in tegenstelling tot veel andere 
soorten die commercieel geëxploiteerd worden (Tulp, 2009). Van der Hammen & Poos (2010) 
schatten in hun paper, gebruikmakende van een surplus-productiemodel (figuur 4.5), de biomassa 
en MSY van de Noordzeegarnaal. De MSY werd destijds geschat op 30.000 ton, waar op dat moment 
het aantal aanlandingen onder lag.  

 

 
Figuur 4.5 Boven: geschatte aantal landingen en MSY. Beneden: Geschatte Biomassa (blauwe lijn) en BMSY 

(rode lijn) van de Noordzeegarnaal (van der Hammen en Poos, 2010). 

Het DEB-model dat in 2015 door Steenbergen et al. is uitgevoerd voor de Noordzeegarnaal schatte 
een biomassa voor garnalen (>5 cm) van ongeveer 18000 ton of een dichtheid van 0.5 g/m2 (in de 
aangegeven gebieden langs Nederland, Duitsland en Denemarken). De gemodelleerde 
populatiedynamiek is te zien in figuur 4.6. Hierin is te zien dat er twee cohorten per jaar zijn, een 
zomer- en een wintercohort. Met het model zijn ook de totale jaarlijkse aanlandingen van de vloot 
op onder huidige omstandigheden geschat. Dit kwam uit op ~45000 ton vangst per jaar, waarvan 
~30000 ton aanlandingen zijn.  
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Figuur 4.6 Dynamica van de Noordzeegarnaal populatie en het voedsel over 3 jaar. De tijdreeks begint op 1 

januari. Elk jaar worden twee cohorten toegevoegd aan de populatie (eén in december en een in juni) 
(Steenbergen et al., 2015) 

Een andere manier om inzicht te verkrijgen in het bestand van de Noordzeegarnaal is door multi-
species modellen toe te passen. De Noordzeegarnaal speelt een belangrijke rol in het voedsel web 
en een analyse van dit voedsel web kan gebruikt worden om een multi-species model te maken. In 
een redelijk recente studie hebben onderzoekers een Ecopath with Ecosim (EwE) multi-species 
model gemaakt van het zuidelijke deel van de Noordzee (Stäbler et al., 2016). Dit is gedaan door 
een combinatie van single-species bestandschattingen (Extended Survivorship Analysis, XSA) met 
multi-species bestandschattingen (Stochastic Multi-species Model, SMS) en een Whole North Sea 
EwE van Mackinson & Daskalov (2007) (figuur 4.7).  

 

 

Figuur 4.7. Schematische weergave hoe de biomassa van de zuidelijke Noordzeemodel is berekend. De 
afkortingen staan voor: msAss is multispecies stock assessment, ssAss is single-species stock assessment en 

MDNS voor Whole North Sea EwE (Stäbler et al., 2016). 

Uit deze studie blijkt dat er nog steeds veel onzekerheden zijn over de grootte van het 
garnalenbestand en dat de invloeden op visserijen van andere soorten groot kunnen zijn. Een andere 
studie, die in het model nadrukkelijk heeft gekeken naar grijze zeehonden en bruinvissen, 
suggereert dat het voorkomen van deze zeezoogdieren de predatie op de Noordzeegarnaal laag kan 
houden (Stäbler et al., 2019). Dit komt doordat deze zoogdieren jagen op de voornaamste 
predatoren van de Noordzeegarnaal.  
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Kernpunten 
 

o Een bestandschatting kan worden uitgevoerd aan de hand van verschillende modellen, 
die op te delen zijn in single-species modellen en multi-species modellen. 

o Beide soorten modellen zijn gebaseerd op (strikte) aannames die in de praktijk vaak 
onrealistisch zijn. 

o Bij de Noordzeegarnaal is het erg lastig om de groei en leeftijd aan te tonen door life-
history eigenschappen zoals vervellen en korte levensduur. 

o Door het ontbreken van deze essentiële informatie zijn veel 
bestandschattingsmethoden, die wel gebruikt worden voor andere soorten in de 
Noordzee, niet geschikt voor de Noordzeegarnaal. 

o Multispecies modellen geven een goede weergave van het voedselweb, maar hebben 
veel data nodig en blijven erg globaal met voorspellingen. 

o Momenteel wordt de status van het bestand voornamelijk bepaald door swept-area 
schattingen en LPUE-data, maar deze uitkomsten zijn ook erg onnauwkeurig. 

o Hoewel het aandeel grote/marktwaardige garnalen afneemt in de vangst, zijn er 
momenteel geen duidelijke indicaties dat het bestand in een slechte staat verkeerd. 

o Simpele modellen zoals swept-area en LPUE kunnen gebruikt worden, mits de 
resolutie en input verbeterd worden, gecorrigeerd op ruimtelijke en temporele 
dynamiek van de Noordzeegarnaal. 

o Nieuwe studies, zoals de studie van Steenbergen et al. (2015), kunnen op een andere 
manier meer inzicht geven over het bestand. 

o Het blijft belangrijk om verder onderzoek te doen naar de Noordzeegarnaal om meer 
informatie over groei en leeftijd te achterhalen, zodat dit kan worden gebruikt voor 
(nieuwe) bestandschattingsmethoden. 
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5. Management van de Noordzeegarnaal  
 

Algemeen  
Vanuit de Europese Unie is er management voor de Noordzeegarnalenvisserij in de vorm van een 
Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB). In dit beleid wordt door middel van vijf doeleinden gewerkt 
naar een duurzamere visserij in de gehele Europese Unie. Dit beleid berust op de adviezen van het 
Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de Visserij (WTECV) en ICES (Europese 
Commissie, 2008). Bij ICES werken visserijbiologen samen om data en kennis over de visserij te 
delen met overheden en andere belangenorganisaties. Zo geven ze bijvoorbeeld ook advies over 
methodes voor beheer (Mesnil & Rochet, 2010). Echter vraagt de Europese commissie voor de 
Noordzeegarnalenvisserij niet om adviezen over de bestandsgrootte van de populatie (Europese 
Commissie, 2008) . ICES is betrokken bij de Noordzeegarnalenvisserij via de werkgroep WGCRAN. 
Deze werkgroep doet onderzoek naar de ecosysteem interacties en levenskenmerken en draagt zo 
bij aan het beheer van de Noordzeegarnaal. 

De Nederlandse overheid is betrokken bij het management van de Noordzeegarnalenvisserij via het 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Hierbinnen is het uitvoerend orgaan de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verantwoordelijk voor het beheer van de 
vergunningen. Om te mogen vissen zijn er één van de twee vergunningen nodig: de GV vergunning 
wanneer men wil vissen in de Noordzee en in de Zeeuwse kustwateren (135 stuks uitgegeven) of 
de GK vergunning wanneer men wil vissen op de Noordzee, Zeeuwse kustwateren en de Waddenzee 
(87 stuks uitgegeven). Echter, wanneer de visser wilt vissen met een Bordennet, dan is er een GKB- 
of GVB- vergunning nodig (beide 2 stuks uitgegeven). In totaal zijn er 226 garnalenvergunningen 
uitgegeven (Turenhout et al., 2015). Deze vergunningen worden verleend op grond van de 
Visserijwet. Rondom de GK- en GV-vergunning zit een zogenaamde ‘ring’, dit houdt in dat er geen 
nieuwe vergunningen meer uitgegeven worden en daardoor er geen toename in vergunningen zal 
zijn. De bestaande vergunningen kunnen wel overgedragen worden. Deze overdrachten worden door 
het RVO doorgevoerd.  

Daarnaast is er voor het vissen in een beschermd gebied (de Natura2000 zone) een Wnb-vergunning 
nodig, vanwege de Wet Natuurbescherming (Visser, 2019). De Wnb-vergunning is tijdelijk geldig 
voor meerdere jaren (in de meeste gevallen). De huidige uitgegeven Wnb-vergunningen zijn geldig 
van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2022 en is collectief aangevraagd door de 
belangenorganisaties de Nederlandse Vissersbond, VisNed en PO Rousant, namens de 
garnalenvissers die lid zijn bij één van deze organisaties. Ook deze vergunning wordt door het LNV 
uitgegeven. In de Wnb-vergunning zijn diverse voorschriften opgenomen waaraan een 
garnalenvisser zich moet houden om gebruik te mogen maken van de vergunning en in de vergunde 
Natura2000-gebieden op garnalen te mogen vissen. Een aantal van deze voorschriften bevatten 
maatregelen die als beheermaatregelen gezien kunnen worden, waaronder een maximaal gewicht 
van het vistuig, een minimale maaswijdte van de netten en een bepaald aantal vis-uren per vergund 
Natura2000-gebied. Het LNV laat zich jaarlijks adviseren door Wageningen Marine Research (WMR), 
over de vis-uren. Het WMR berekent (in opdracht van het ministerie) de daadwerkelijk geviste uren 
per Natura2000-gebied (Directie Natuur en Biodiversiteit, 2018; Visser, 2019).  

Vanuit de overheid is er geen wettelijk vastgelegd maximum quotum en mag er het hele jaar door 
op Noordzeegarnalen gevist worden. Wat echter wel wettelijk is vastgelegd, is het maximale gewicht 
van het vistuig, de handelsmaat (6.5 mm in pantserbreedte) en een tijdslimiet waardoor er tussen 
12.00 uur vrijdag en 0.00 uur maandag niet gevist mag worden (beter bekend als het 
weekendverbod) (Directie Natuur en Biodiversiteit, 2018; Nederlandse Overheid, 2021). De 
tijdslimieten, handelsmaat en materiaal eisen zijn regelgevingen die kunnen gezien worden als input 
maatregelen (Gillett, 2008).  

Eén van de meest vooraanstaande organisaties die zich bezighoudt met management van de 
Noordzeegarnalenvisserij in Nederland, is de Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO). De CVO 
bestaat uit zeven verschillende producentenorganisaties (PO). Deze producentenorganisaties zijn 
actief in de kottervisserij van Nederland. Ondanks dat veel producentenorganisaties zijn 
aangesloten, is dit geen verplichting en zijn er ook vissers die niet onder het managementplan van 
de CVO handelen. In 2019 waren er twee schepen die niet aangesloten waren bij de CVO (Visser, 
2019). Het CVO is ook betrokken bij een Productie- en Afzetprogramma (PAP) voor garnalen dat in 
samenwerking met de overheid is afgegeven. Hierin heeft het CVO met toestemming van Ministerie 
van Economische Zaken een drempelprijs bepaald. Voor de Noordzeegarnaal is deze drempelprijs 
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drie euro per kilo. Als de kilowaarde hieronder valt, kunnen er vanuit een economisch opzicht 
limiterende maatregelen gesteld worden. Daarnaast wordt er door de CVO gewerkt aan een 
duurzaam gecertificeerde visserij. Dit doen ze door te kijken naar potentiële certificaten, maar ook 
door onderzoek te doen naar nieuwe innovatieve ideeën om bijvoorbeeld bijvangst te voorkomen. 
Een voorbeeld hiervan is het toepassen van een sorteergrid in sleepnetten, die gebruikt worden in 
bodemvisserij. Vaak gebeurt dit in samenwerking met WMR. Zo heeft dit onderzoeksinstituut ook 
gekeken naar de meerwaarde van een certificaat in verschillende visserijen en aquaculturen 
(Beukers & Harms, 2012).   

MSC-management   
Om de Noordzeegarnalenvisserij te 
beheren in de gehele Wadden- en 
Noordzee is er een trilateraal 
managementsysteem opgesteld, waarin 
Nederland, Duitsland en Denemarken 
samenwerken. Elk land levert één of 
meerdere afgevaardigden, waaruit het 
Stuurcomité van de Grijze Garnaal 
Coöperatieve MSC groep wordt gevormd. 
Deze afgevaardigden zijn afkomstig van 
de CVO uit Nederland, MSC-Gbr 
Duitsland, en de Deense Vissers – 
Producenten Organisatie (DFPO) uit 
Denemarken. Gezien er geen 
management op de Noordzeegarnaal is 
vanuit de EU op constitutioneel niveau, is 
dit managementsysteem de eerste laag in 
management op organisatorisch niveau 
(figuur 5.1). Een uitgebreid overzicht van 
het gehele management is te vinden in 
Appendix D. Het Stuurcomité heeft een 
manier van management opgesteld die zich richt op een duurzame garnalenvisserij. Hierbij wordt 
rekening gehouden met lange-termijnopbrengsten en de potentiële effecten van de visserij op het 
mariene ecosysteem. Binnen haar managementplan geeft het Stuurcomité richtlijnen voor de 
garnalenvisserij. Dit is inclusief, maar niet gelimiteerd tot: voorwaardes voor vaartuigen en 
uitrusting, sortering van vangsten en voorkomen van bijvangst, implementatie van duurzame 
innovaties en het opstellen van het toegestane vangstniveau (bekend als HCR) (Mesnil & Rochet, 
2010). 

Voor een meer duurzaam beheer is het 
gebruikt van de HCR echter niet optimaal. 
De HCR stelt dat visserij-inspanningen 
(effort) verminderd moeten worden bij lage dichtheden in de vangst van garnalen (Jongbloed et al., 
2015). Om dit te kunnen handhaven, wordt gewerkt met referentiewaarden die zijn opgesteld aan 
de hand van de gemiddelde aanlandingen van Noordzeegarnaal gevangen per uur in 2002 en 2007, 
beter bekend als Landing Per Unit Effort (LPUE). Wanneer de aanlandingen dus onder een bepaald 
niveau komen, worden er vangst beperkende maatregelen opgelegd (ACM, 2011; Schulte, Siegel, 
Hufnagl, Schulze, & Temming, 2020). Deze maatregel is aangenomen nadat ICES concludeerde dat 
dit momenteel de beste maatregel is voor de kortlevende Noordzeegarnaal. Dit kan echter gezien 
worden als een correctieve maatregel, wat dus een negatief effect heeft op de korte termijn 
toekomstige opbrengst. Daarom is het beter om een preventieve maatregel in te stellen. Idealiter 
wordt er voor een duurzaam beheer gebruikt gemaakt van een totaal toegestane vangst (bekend 
als Total Allowable Catch, TAC). De TAC is op zijn beurt weer gebaseerd op de maximale duurzame 
opbrengst (bekend als Maximum Sustainable Yield, MSY). Een van de grootste limiterende factoren 
hierin in de complexiteit van de MSY. Er zijn veel variabele factoren betrokken die veel kunnen 
variëren over de jaren wat zou kunnen zorgen tot een schommelende MSY (Fath, 2018; Quirijns & 
Daan, 2005). Dit effect kan versterkt worden omdat de Noordzeegarnaal een kortlevende soort is in 
een dynamisch ecosysteem (Fath, 2018; Quirijns & Daan, 2005). 

Figuur 5.1 Overzicht van het huidige 
managementsysteem. 
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Convenanten   
Visserij in Beschermde Gebieden (VIBEG) II convenant   
Naast de geïmplementeerde management- en overheidsmaatregelen zijn er ook twee convenanten 
vastgelegd voor visserij in Nederland. Eén van deze convenanten is het VIBEG II convenant dat loopt 
tot 2026. Een convenant is een overeenkomst tussen meerdere partijen, maar is niet wettelijk 
vastgelegd (VIBEG II, 2017). De betrokken partijen van het VIBEG II convenant zijn weergeven in 
Appendix D.   

Gezamenlijk richten deze partijen zich op innovatie en het implementeren van (nieuwe) duurzame 
technieken. Hier worden verschillende gebieden en soorten overwogen en behandeld. Er wordt 
binnen het VIBEG II convenant ook ruimte gemaakt voor het herstel van ecosystemen. Om een 
duidelijke scheiding te maken, zijn er zones opgesteld. Deze zones kennen de volgende 
eigenschappen:   

o Zone I   
Vissen is niet toegestaan wegens het behoud van waardevolle leefgebieden en om de 
kwaliteit van de bodem te verbeteren.   

o Zone II   
Gesloten voor bodem-beroerende visserij met uitzondering van garnalenvisserij. Deze 
visserij richt zich actief op impactreductie en heeft concrete maatregelen aangeleverd om 
het effect op het ecosysteem te verminderen.   

o Zone III   
Mogelijkheid voor het testen van nieuwe innovatieve technieken die bijdragen aan 
ecologische verduurzaming.   

o Zone IV   
Alle visserij toegestaan, mits de juiste vergunning in bezit is.   

o Zone V   
Beschikbaar gebied voor onderzoek naar vangsttechnieken en verduurzaming van de 
visserij.   

o Zone VI   
Ter bescherming van verschillende vogelsoorten waarbij gebieden afgesloten worden 
wanneer deze soorten aanwezig zijn.   

In het VIBEG II is ook het gebruik van een blackbox verplicht gesteld. Deze blackbox verzamelt data 
over de vis-uren, motorkracht, plaatsbepalingen en exacte activiteit. De blackbox is vanaf het begin 
van het convenant op alle aangesloten schepen geplaatst. Echter is er later bevonden dat de 
blackbox nog niet optimaal werkt en wordt er nu onderzoek gedaan naar een verbeterde versie 
(Visser, 2019). Deze verbetering wordt uitgevoerd door het NVWA, maar er wordt vanuit de sector 
zelf ook gekeken naar de mogelijkheid voor privaat toezicht (vanuit PO’s over hun eigen leden). 

VisWad convenant 2013  
Het VisWad convenant is in 2014 in werking gegaan (van der Hoek, 2016). De gezamenlijke ambitie 
is om te streven naar een duurzaam opererende visserij. Dit convenant loopt tot 2026 en er zal 
daarna gesproken worden over het voorzetten van dit convenant.  Dit convenant is een samenkomst 
van meerdere partijen die allemaal betrokken zijn bij de Noordzeegarnalenvisserij in Natura2000 
gebieden. 

Binnen het VisWad zijn een aantal doeleinden omschreven. Om te beginnen zijn er een aantal 
gebieden afgesloten voor visserij. Dit gebeurt in combinatie met de afname van GK-vergunningen. 
De hoeveelheid vergunningen zal teruggebracht worden om op deze manier de visserijdruk steeds 
lager te maken. Hiernaast wordt er gekeken naar verschillende vormen van beheerste visserij. Bij 
voorkeur wordt het beheer opgelegd vanuit de EU zodat het beheer voor de gehele internationale 
visserij gelijk is. Hierbij wordt er onder andere gekeken naar de HCR, LPUE en referentiewaardes.   

Knelpunten van het huidig management:   
In het huidig management wordt nog niet gewerkt met de MSY. Dit blijkt voornamelijk te komen 
doordat de Noordzeegarnaal een kortlevende soort is, waardoor een populatieschatting nog niet 
nauwkeurig uitgevoerd was (Directie Natuur en Biodiversiteit, 2018). Daarnaast zijn de 
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referentiewaardes gebaseerd op de gemiddelde LPUE van 2002 en 2007 en is het onbekend of dit 
nog van toepassing is op de huidige populatiestand.   

De afgelopen jaren is gebleken dat de huidige reguleringen moeilijk hanteerbaar en/of 
controleerbaar zijn (Visser, 2019). Binnen het VIBEG II convenant zijn er bepaalde regelingen 
aangegeven die gecontroleerd worden. Hierbij is er gekeken naar strafrechtelijk en privaat toezicht, 
wat vaak nog overlapt. Er is een conceptvoorstel geweest waarbij een centraal privaat 
toezichtsorgaan het toezicht zou gaan beheren (Visser, 2019). Een centraal toezichtsorgaan heeft 
toegang nodig tot data om dit toezicht zo accuraat mogelijk uit te kunnen voeren. Hiervoor is de 
ontwikkeling van de blackbox een goede stap naar voren. Zoals eerder benoemd, werkt de huidige 
blackbox nog niet optimaal en is de verwerking van de data gecompliceerder dan gedacht (Visser, 
2019).   

Beheer vanuit een Europees draagvlak is nog afwezig. Er is geen grote drijfveer vanuit de EU om 
een beheer voor de garnalenvisserij uit te werken aangezien er geen belang voor de hele EU 
aanwezig is. Bij de Noordzeegarnalenvisserij zijn vier landen (Nederlands, Belgie, Denemarken, 
Duitsland) betrokken, terwijl de rest van de EU in veel mindere mate betrokken is. Hierdoor is het 
organiseren van een Europees draagvlak vermoeilijkt als merendeel van de EU landen geen belang 
heeft bij betrokkenheid van de Europese commissie (Directie Natuur en Biodiversiteit, 2018; van der 
Hoek, 2016).  

Daarnaast zijn er onderling bij de betrokken landen nog veel verschillende partijen die betrokken 
zijn bij het management van de Noordzeegarnaal (geïllustreerd in Appendix D) (Directie Natuur en 
Biodiversiteit, 2018; van der Hoek, 2016). Zo zijn de vissers bijvoorbeeld vertegenwoordigd door 
zeven verschillende PO’s en zijn er nog vele andere partijen betrokken bij de Waddenzee of het 
Natura2000 gebied. Elke partij heeft haar eigen standpunten en deze kunnen in conflict zijn met 
anderen. Dit zorgt voor verdere complexiteit in het beheer van de Noordzeegarnalen. 

Er is geen limiterende maatregel die het vissen beperkt tijdens de reproductie van de 
Noordzeegarnaal of soorten die gelinkt zijn met de Noordzeegarnaal. Het beperken van de visserij 
tijdens reproductie periodes kan een direct effect hebben op de toekomstige opbrengst. De 
aanpassing van de maaswijdte van de netten is al een goede basis om de druk op jonge/kleine 
garnalen te verminderen. De Noordzeegarnaal reproduceert het hele jaar door, maar heeft een 
verhoogde reproductie in de winter- en zomermaanden (Campos & van der Veer, 2008). Tijdens 
deze maanden is visserij nog altijd toegestaan. 

Het beheer van garnalenvisserijen wereldwijd 
Wereldwijd zijn er binnen de garnalenvisserij verschillende vormen van beheer. Deze 
beheermethoden kunnen gebaseerd zijn op vangstrestricties, restricties in vistijd (effort) of het 
sluiten van bepaalde gebieden. Voor sommige garnalenvisserijen zijn referentiewaarden zoals MSY 
of OY (Optimum Yield) opgesteld, terwijl andere op basis van effort worden beheerd (Eggert & 
Ulmestrand, 2008). Deze typen beheersmaatregelen zijn op te delen in zogeheten input en output 
beheersmaatregelen. Input maatregelen zijn de meest voorkomende type maatregelen en hebben 
betrekking tot restricties op effort of het gebruikte vistuig, maar hieronder vallen bijvoorbeeld ook 
de sluitingen van gebieden of seizoenen. Output maatregelen spelen in op de zogeheten uitvoer van 
de visserij (hoeveel er gevangen wordt). Deze maatregelen bevatten onder andere TAC’s, quota of 
minimale landingslengten (Gillett, 2008). Welk type management het meest passend is, is 
afhankelijk van de visserij.  

In het vervolg van dit hoofdstuk zijn enkele beheersmaatregelen die door verschillende landen 
gehanteerd worden, beschreven om aan de hand hiervan veelvoorkomende knelpunten te 
identificeren. Verder zijn de gekozen landen geselecteerd met oog op (gedeeltelijke) 
overeenkomsten in het huidige management van de Noordzeegarnaal, of het beoogde toekomstige 
beheer van de Noordzeegarnalenvisserij (tabel 5.1). Van enkele landen is gedetailleerde data 
beschikbaar over het opstellen van beheer aan de hand van MSY-waardes en quota. Echter betekent 
dit niet dat deze output maatregelen altijd daadwerkelijk zijn toegepast in de beheersplannen van 
dit land. Dit is vaak afhankelijk van het vermogen van de autoriteiten om deze maatregelen te 
handhaven. 
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Tabel 5.1. De gehanteerde beheerstrategieën van enkele garnalen vissende landen en de betreffende visserij. 

Land Betreffende visserij Opmerking 

Australië Noordse garnaal (Northern 
Prawn fishery; gemixte viserij) 

Input gereguleerd beheer met een goed 
zicht op de populatie 

Cambodja Penaeidae garnalen (gemixte 
visserij) 

Input gereguleerd beheer, maar slecht 
gereguleerd en weinig zicht op de 
populatie 

Noorwegen Noorse garnaal (Pandalus 
borealis) 

Input en output gereguleerd beheer. Er 
is een goed beeld van de populatie en 
een MSY/quota is opgesteld door ICES 

Verenigde Staten Warm-watergarnalen 
(gemixte visserij) 

Input en output gereguleerd beheer. 
Goed zicht op de populatie. MSY en 
(bij)vangstrestricties zijn opgesteld 

 

Australië  
In Australië wordt er vanuit verschillende visserijen op meerdere soorten garnaal gevist. Hieronder 
valt onder andere de Spencer Gulf visserij en de Noordse garnalenvisserij. De Noordse 
garnalenvisserij is sinds 2012 MSC-gecertificeerd en wordt beheerd via het Northern Prawn Fishery 
Management Plan 1995 en het Northern Prawn Fishery Bycatch Action Plan 2014-2016 (Australian 
Fisheries Management Authority (AFMA), n.d.; Gillett, 2008; Banks et al., 2012). Door de jaren heen 
heeft de visserij verschillende buy-back (uitkoop)programma’s gehad om de effort creep tegen te 
gaan en overcapaciteit van de visserij aan te pakken. Er geldt een strenge regelgeving over de 
toegestane netten en het verplichte gebruik van bepaalde technologieën zoals turtle exclusion 
devices en VMS-systemen. Ook zorgen tijdelijke visserijverboden ervoor dat de populatie onder 
minder druk staat. De visserij bevat twee seizoenen, waarvan het eerste seizoen tweeënhalve maand 
duurt en het tweede seizoen tot wel vier maanden. Tijdens dit tweede seizoen is het niet toegestaan 
om overdag met de boomkor te vissen, zodat de visserijdruk op ei-dragende vrouwelijke 
tijgergarnalen verminderd wordt (AFMA, n.d.).  

Verdere restricties zijn doorgevoerd betreffende de beschikbaarheid van het aantal uitwisselbare 
vergunningen, wat over de jaren heen heeft geleid tot bijna een halvering van het aantal beschikbare 
vergunningen. De visserij omvat momenteel 52 bootvergunningen en 35.479 vergunningen voor 
netten en andere vismaterialen. Beide typen vergunningen zijn uitwisselbaar tussen vissers (AFMA, 
n.d.). De visserij wordt beheerd onder een co-managementregeling, waarbij de NPF Industry Pty Ltd 
(NPF; een collectief van garnalenvissers, verwerkende bedrijven en marketing) verantwoordelijk is 
voor het doorgeven van vangsten, effort en (de bijvangst van) bedreigde soorten zoals schildpadden. 
Verder houden de NPF en vissers elkaar op de hoogte via reguliere besprekingen, die één keer per 
jaar door de AFMA bijgezeten worden (AFMA, n.d.).  

Deze garnalenvisserij wordt input-gereguleerd door een strenge regeling met betrekking tot het 
vistuig, het aantal actieve vissers en vistijden. Een coöperatief management zorgt ervoor dat vissers 
betrokken zijn bij het management. De logboekgegevens van deze vissers bieden data over de 
populatiegroottes en bijvangsten. Volgens de website van de AFMA (n.d.) zijn geen van de 
doelsoorten binnen de visserij overbevist en vindt er geen overbevissing plaats. 

Enkele knelpunten binnen deze visserij (Gillett, 2008):  

o Lage winstgevendheid van de visserij  
o Overcapaciteit/het aantal actieve vissers 

Cambodja  
De garnalenvisserij aan de Cambodjaanse kustzone is een relatief kleine visserij en wordt in 
tegenstelling tot de Australische visserij niet tot amper beheerd. De Cambodjaanse garnalenvisserij 
richt zich vooral op het vangen van Penaeidae garnalen via boomkorren en garnalen kieuwnetten. 
Door het gebrek aan vangst- en urenregistraties en de druk van buitenlandse (onder andere Thaise) 
vissers is het beheren van de Cambodjaanse garnalenvisserij lastig (Gillett, 2008; Seary et al., 2021; 
Teh et al., 2014). Er is maar weinig biologische data beschikbaar waar managementplannen op 
kunnen worden afgestemd, wat gevaren zoals overbevissing met zich meebrengt. Een studie van 
Supongpan (1996) toonde aan dat de Penaeidae garnalen in de golf van Thailand (het water voor 
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de kust van Cambodja) al sinds 1982 overbevist zijn (uitgaande van een MSY van 22,000 ton en 25 
miljoen visuren) (Gillett, 2008; Janekitkosol et al., 2003).  

De garnalensector van Cambodja wordt niet apart beheerd, maar is geïntegreerd binnen de 
algemene visserijwet (Fiat-Law No. 33 on Fisheries Management and Administration, 1987). Een 
belangrijk aspect hiervan is dat de Cambodjaanse garnalenvisserij vrij toegankelijk dient te zijn voor 
iedereen die te arm is om binnen andere economische sectoren werkzaam te zijn (Gillett, 2008). Er 
gelden geen regels betreffende het limiteren van vangsten of effort. Vissers zijn volgens deze wet 
wel verplicht om hun vangsten dagelijks te registreren en maandelijks door te geven aan de 
autoriteiten. Ook mag er in water dat dieper is dan twintig meter, en in de aangewezen Marine 
Protected Areas (MPAs), niet gevist worden. Of dit voldoende wordt nageleefd door de vissers is 
echter onbekend. Deze opgestelde regels worden onvoldoende gehandhaafd en omkoping en 
corruptie zijn limiterende factoren binnen het beheer (Chu et al., 1999 in Gillett, 2008). Het gebrek 
aan een formeel onderzoeksinstituut vermoeilijkt het opstellen van een implementeerbaar 
beheerplan.  

In theorie wordt deze garnalenvisserij input gereguleerd. In de praktijk blijkt de gekozen 
managementstrategie echter niet hanteerbaar. Beperkte biologische kennis en vangstinformatie 
maakt het onmogelijk om concreet inzicht in het bestand te realiseren. Enige pogingen tot 
bestandsschattingen dienen gebaseerd te zijn op (biologische) data van omliggende landen en 
visserijen. 

Enkele verdere knelpunten binnen de visserij (Gillett, 2008):  

o Illegale visserij binnen gesloten gebieden  
o Slechte handhaving van regels  
o Sterk gebrek aan biologische kennis van het garnalenbestand  
o Een reductie in effort is hard nodig, maar niet te handhaven 

Noorwegen 
In de Noorse garnalenvisserij (gericht op de Noorse garnaal Pandalus borealis) worden input en 
output regulaties gecombineerd. Noorwegen is een van de grootste garnalenexporteurs ter wereld. 
Noorse vissers bevissen de Noorse garnaal vooral in de Barentszzee, Noordzee en in de Skagerrak. 
Deze visserij is beheerd aan de hand van het ‘White paper’, waarin wordt gestreefd naar een beheer 
gebaseerd op ecosysteem behoud en een zogeheten voorzorg benadering (Gillett, 2008). 
 
De Noorse garnalenvisserijwateren zijn in verschillende zones opgedeeld, ieder met hun eigen 
beheersysteem. De Noorse garnalenvisserij is actief in zones die alleen input beheerd zijn, maar ook 
zones waar daarnaast een output-gericht beheer gehandhaafd wordt.  

Verdere viswateren worden gedeeld met onder andere Zweden en Denemarken. Deze gedeelde 
viswateren bevatten de Noordzee, Skagerrak en de Barentszzee. Voor de Noordzee en Skagerrak 
zijn zowel input als output beheersmaatregelen van kracht. Zo geldt er bijvoorbeeld een minimum 
maaswijdte van 35mm, een maximum percentage bijvangst (50%) en een visverbod voor water dat 
ondieper is dan 60m (Gillett, 2008; Ziegler et al., 2016). Verder gelden er output maatregelen zoals 
een TAC en quotumregeling. Hiervoor zijn afspraken gemaakt tussen de EU en Noorwegen (Ziegler 
et al., 2016). Quotumregels beslaan vangstquota per boot per periode (output), restricties op de 
aantal tochten die een boot per periode mag maken (input) en een verplichte rustperiode tussen 
trips per boot (input) (Ziegler et al., 2016). Het Noorse vangstquotum voor de Noordzee/Skagerrak 
voor 2020 is door ICES vastgesteld op 8.736 ton. In de eerste twee kwartalen van 2021 mag er niet 
meer dan 4.552 ton Noorse garnaal gevangen worden (ICES, 2020). 

De Noorse garnalenvisserij is een sterk voorbeeld als het gaat om het handhaven van verschillende 
beheren en samenwerking tussen verschillende landen. De handhaving van de Noorse 
garnalenvisserij wordt uitgevoerd door zowel de Noorse kustwacht als de Noorse 
visverkooporganisaties (vergelijkbaar met de Nederlandse PO’s). De kustwacht controleert of er niet 
in gesloten gebieden wordt gevist en of de maximale bijvangst niet wordt overschreden door vissers. 
De verkooporganisaties zijn betrokken bij het handhaven van de verplichte rustdagen en het 
bijhouden van vangsten om de quota niet te overschrijden (Gillett, 2008).  
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Kernpunten 
 

o De garnalenvisserij in Nederland wordt beheerd aan de hand van de 
Visserijwet, Wet Natuurbescherming, VIBEG II convenant en het 
VisWad convenant. Hierbij is er geen huidig Europees draagvlak. 

o De Noordzeegarnalenvisserij is momenteel wettelijk gelimiteerd door 
het aantal vis-uren per vergunning, de handelsmaat en het 
weekendverbod. 

o De gekozen beheerstrategie en mate van handhaving binnen de 
garnalensector verschillen sterk per land. Garnalenvisserijen 
wereldwijd worden vooral input beheerd. Sommige landen hanteren 
output regulerende maatregelen zoals een MSY of TAC, maar dit is 
lang niet altijd mogelijk. Veel voorkomende problemen binnen de 
sector zijn: 

Enkele knelpunten binnen deze visserij (Gillett, 2008):  

o Competitie met andere landen voor dezelfde resource 
o Bijvangst (vooral kabeljauw) 
o Verminderen van ecologische schade 

Verenigde Staten 
Binnen de Verenigde Staten zijn er verschillende garnalenvisserijen, waarvan de visserij op warm-
watergarnalen in de Golf van Mexico een van de grootste is. Deze visserij richt zich vooral op soorten 
zoals de roze garnaal (Farfantepenaeus duorarum), witte garnaal (Litopenaeus setiferus) en de 
bruine garnaal (F. aztecus) (Gillett, 2008). De visserij wordt beheerd door de Gulf of Mexico Fishery 
Management Council (GMFMC), die zogeheten Fishery Management Plans (FMP) opstelt. Hierin staan 
onder andere hoeveel vergunningen er uitgegeven mogen worden, hoeveel er in welke regio gevist 
mag worden (input) of hoeveel garnalenvissers mogen vangen (output) (Gillett, 2008; GMFMC & 
NOAA, 2017, 2019). De Golf wordt zwaar bevist voor haar garnalen. In 2014 waren er 4.916 actieve 
boten, waarvan er 1.116 een federale vergunning hadden. Deze gecertificeerde boten waren tussen 
2007 en 2011 verantwoordelijk voor 76% van de omzet van de garnalenvisserij (GMFMC & NOAA, 
2019). 

Door de actieve visserij kunnen er problemen rondom bijvangst en andere ecologische schade 
ontstaan. Hoge bijvangsten van de rode snapper (Lutjanus campechanus) en verschillende 
schildpadsoorten leidden tot veel kritiek op deze garnalenvisserij. Als reactie hierop hebben 
aangepaste beheersmaatregelen tot beperkingen in effort geleid en het verplichte gebruik van 
innovaties zoals Turtle exclusion devices (TEDs) is geïntroduceerd (GMFMC & NOAA, 2017). Deze 
verplichtingen zijn vastgesteld in een totaal van 18 verschillende Amendments, opgesteld door de 
GMFMC en de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). In Amendment 17B is naast 
het vaststellen van effort beperkingen een MSY en Optimal Yield (OY) voor de garnalenvisserij 
opgesteld aan de hand van een pooled model en een Schaeffer production model. Dit MSY is 
vastgesteld op 112.531.374 lbs (~51.043 ton), voor een effort van 143.756 dagen. Hieruit is een 
OY vastgesteld van 85.761.596 lbs (~38.900 ton). Deze waarden zijn niet gericht op een enkele 
soort, maar op de gehele groep van doelgarnalensoorten binnen de garnalenvisserij van de Golf van 
Mexico (GMFMC & NOAA, 2017). Interessant om te vermelden is dat één van de doelsoorten, de 
roze garnaal, relatief gelijk is aan de Noordzeegarnaal betreft zijn korte levensduur (2 jaar) en 
continue reproductie (Bielsa et al., 1983; Eldred et al., 1961). Zie Hart (2015) voor een 
gedetailleerde beschrijving van de bestandschattingen voor de roze garnaal.  

De garnalenvisserij in de Golf van Mexico is een tweede voorbeeld van een visserij die input en 
output gereguleerd wordt aan de hand van een strak georganiseerd beheer. Concrete plannen 
betreffende de problemen binnen de sector worden geregeld aangepakt en de opgestelde 
reguleringen rondom visserijen worden sterk gehandhaafd. Op het federale level wordt het beheer 
uitgevoerd door de United States Department of Commerce die gebruik maakt van manschappen uit 
de United States National Marine Fisheries Service (NMSF) en de United States Coast Guard (USCG). 
Deze instanties zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de regelgeving op zee als ook op land. 
Dit wordt gedaan door ongeveer 2000 state resource officers (Gillett, 2008).  

Enkele knelpunten binnen deze visserij: 

o Blijvende bezorgdheid rondom ecologische schade (Gillett, 2008) 
o Interactie tussen de garnalenvisserij en andere visserijen (Gillett, 2008) 
o Geen MSY voor aparte soorten binnen de visserij, maar een pooled approach (GMFMC & 

NOAA, 2017) 
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6.  Interview resultaten  
 

Algemeen  
De interviews binnen dit rapport hebben een tweeledig doel. Vooraanstaand hebben de interviews 
gediend om tot een overzicht te komen van de belangrijkste standpunten van de meest nauw 
betrokken partijen in de Noordzeegarnalenvisserij. Daarnaast fungeren de resultaten als een ijkpunt 
voor het identificeren van de overeenkomsten en verschillen in die standpunten. De gebruikte 
methode is beschreven in hoofdstuk 2.   

Binnen de interviews werden tien terugkerende hoofdthema’s onderscheiden. Dit zijn de volgende: 
“samenwerking”, “ecosysteem + cultuurwaarden”, “gebrek aan kennis”, “wetgeving & 
management”, ‘handhaving & controle”, “centralisatie”, “economie”, “duurzaamheid”, 
“onduidelijkheid” en “uitvoerbaarheid”. 

Meermaals werden elk van deze thema’s aangekaart of besproken tijdens de interviews, maar twee 
thema’s kwamen beduidend vaker naar voren. Zowel het thema “samenwerking” als “wetgeving & 
management”, werden het meest genoemd in elk interview (figuur 6.1). Belangrijk om te 
benadrukken echter, is dat er geen directe relatie is tussen belang van een thema en hoe vaak het 
genoemd is.  

 

 

Figuur 6.1 Staafdiagram van de frequentie waarmee thema’s genoemd werden in de interviews. Dit diagram is 
opgesteld door de labels van gecodeerde tekstfragmenten op te tellen. 
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Resultaten 
In elk interview werden de volgende vijf vragen gesteld:  

1. Wat verstaat u onder een duurzame garnalenvisserij?  
2. Wat zijn de voordelen van het huidige management van de Noordzeegarnalenvisserij?  
3. Wat zijn de nadelen van het management?   
4. Welke aanpassingen zijn nodig om een meer duurzame garnalenvisserij te bereiken?   
5. Vanuit wie zou dit initiatief moeten komen?   

De resultaten worden per vraag besproken. De voor- en nadelen van het huidige management zijn, 
wegens de relatie met elkaar, samengevoegd in één stuk tekst. Voor een kort overzicht van de 
antwoorden per organisatie, kan Appendix D geraadpleegd worden.  

Wat verstaat u onder een duurzame garnalenvisserij?  
Om te peilen hoe iedere organisatie aankijkt tegen het begrip “duurzaamheid” werd ieder interview 
gestart met die desbetreffende vraag. Op het moment dat organisaties namelijk iets compleet anders 
verstaan onder “duurzaamheid” en daarmee een andere kijk hebben op een “duurzame visserij”, 
dan ligt daar een eerste knelpunt.  

De meerderheid van de geïnterviewden gaf aan dat duurzaamheid voor hen betekent dat zowel de 
ecosysteem waarden, als ook de economie hoog in het vaandel staan. Er werd in de interviews vaak 
gewezen op het feit dat er in de garnalenvisserij al extra aan duurzaamheid wordt gewerkt middels 
bijvoorbeeld het VIBEG-akkoord. Voor sommige organisaties betekent duurzaamheid dat er met het 
oog op de natuurwaarden een duidelijk bestandsbeheer is. Zo benoemen het WMR en de 
Waddenvereniging dat de hoeveelheid gevangen garnalen, niet het totale bestand in gevaar moet 
kunnen brengen. Voor andere organisaties betekent duurzaamheid dat de ecologische schade zoveel 
mogelijk beperkt wordt. Er zijn dan ook organisaties van mening dat er nog meer ruimte zou moeten 
zijn voor innovatie en onderzoek naar de invloed van bodemberoering, terwijl anderen onderbouwen 
dat er al heel veel gedaan is.  

Het overgrote deel van de geïnterviewde betrok een economisch rendabele visserij in hun antwoord, 
waarbij er een balans is tussen het economische en maatschappelijke draagvlak. Er werd aangekaart 
dat stabiliteit in de garnalenprijzen wellicht sneller tot verduurzaming zou kunnen leiden, omdat dit 
de tragedie van de meent zou inperken qua visserij effort. Dit zou bereikt kunnen worden door 
vangstbeperkingen op te leggen (in de vorm van een quotum), maar er wordt hierbij wel vanuit 
WEcR benadrukt dat het belangrijk is om eerst te analyseren wat de uitkomst zou zijn van een vaste 
vangsthoeveelheid.  

De antwoorden van de organisaties met betrekking tot het begrip duurzaamheid stemmen in 
essentie erg overeen. De ene organisatie zit iets meer op het beschermen van de ecosysteem 
waarden (Waddenvereniging en Waddenfonds), anderen meer op het maatschappelijke draagvlak 
(LNV), en weer anderen kijken naar vooral de economische aspecten (WEcR). Allen waren het erover 
eens dat het voltallige plaatje een combinatie van de drie belangrijke pijlers (People, Planet & Profit) 
vereist, zoals ook eerder benoemd door J. Nooitgedagt. De voornaamst genoemde thema’s 
“economie” en “natuur- en cultuurwaarden” werden bijna even vaak gevonden, met respectievelijk 
(6) en (8).  

Wat zijn de voordelen en nadelen van het huidige management?  
Wanneer er in de interviews gevraagd werd naar de voor- en nadelen van het huidige management, 
dan werden er vaak verschillende zaken aangekaart. De hoeveelheid opgenoemde nadelen was 
aanzienlijk groter, dan de voordelen.  

De grootste voordelen van het huidige management vinden hun origine in het MSC-label. De 
meesten respondenten kaartten aan dat, doordat dit label trilateraal is opgesteld, er een groot 
voordeel zit in het grensoverschrijdende aspect. Bovendien is het een privaat label, en wordt niet 
gestuurd door een specifieke overheid of organisatie. Het label toont aan richting de consument, dat 
de betreffende visserij duurzaam bezig is en dit is een grote plus (tabel 6.1).  

Waar het MSC-label vaak als iets positiefs gezien wordt, ziet de Waddenvereniging ook nadelen. 
Doordat de controle en handhaving voornamelijk ook van de kant van MSC komt is er weinig zicht 
op de transparantie en het algehele toezicht zou beter kunnen. Ook het LNV erkent dat er vanuit 
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meerdere opzichten frustratie is over het huidige management. Er zijn te veel afspraken, die complex 
met elkaar samenhangen en lastig te handhaven zijn door de vele betrokken partijen.  

Zowel de vissers zelf (als andere organisaties) kaartten aan dat het steeds drukker wordt op de 
Noord- en Waddenzee. Het Waddenfonds probeert de visserij druk te verlagen door het opkopen 
van vergunningen, maar deze “oplossing” werd door een visser zelf echter gezien als nadelig. Het 
opkopen van een losse vergunning is onvoldoende, omdat het gaat om de visserijdruk in zijn 
totaliteit. Ook het WMR ziet tekenen van een te hoge visserijdruk in de cijfers naar voren komen. 
Zo zou het overgrote deel van de vangst worden gevangen aan het begin van de week en wordt er 
in de andere dagen vooral veel bijvangst gegenereerd.  

Eén van de grootste garnalenafnemers in Nederland, Heiploeg, ziet dat het gemeenschappelijk 
belang nog niet de vereist aandacht krijgt. Meerdere partijen zijn het erover eens dat er meer 
communicatie en vertegenwoordiging nodig zou zijn. Doordat er zoveel PO’s zijn, kan een 
garnalenvisser gemakkelijk overstappen mochten er maatregelen afgekondigd worden waar iemand 
het niet mee eens is. PO’s mogen gezamenlijk dan weer geen afspraken maken, omdat dit gezien 
wordt als kartelvorming. Zowel WEcR, als andere organisaties zien potentie in het maken van één 
grote PO. Wellicht eentje, die zelfs internationale belangen kan behartigen. Er is de wens om 
Europees gezien meer sturing te krijgen, maar om eerst de nationale neuzen in een richting te 
krijgen, heeft de voorkeur/prioriteit. Met name de code “Management & wetgeving” werd veelvuldig 
in de antwoorden op deze vraag aangetroffen (+20).  

Tabel 6.1 Overzicht van de genoemde voordelen en nadelen van het huidige management. 

+ Voordelen - Nadelen 

Vrij ondernemerschap Te veel afspraken 
Duurzaamheid is aantoonbaar (MSC-label) Weinig handhaving 
Grensoverschrijdend Slecht zicht op (bij)vangst  
Privaat Te hoge visserij druk 
Gemakkelijk/simpel (en dus goedkoop) Overkoepelende regelgeving kan beter 
 Idealen vaak niet haalbaar/uitvoerbaar 
 (Onder)vertegenwoordiging 

 

Welke aanpassingen zijn nodig om een duurzame garnalenvisserij te bereiken?    
Hoewel de meningen tussen de verschillende organisaties verschillen, noemde de helft van de 
geïnterviewde (Waddenvereniging, LNV, Waddenfonds & visserij) direct het begrip “samenwerking” 
bij het beantwoorden van deze vraag. Zowel het WEcR en WMR noemde samenwerking ook als een 
belangrijk punt, echter werd dit pas aangekaart tijdens de initiatief-gerelateerde vraag die later 
binnen het interview ter sprake kwam. De optimale visie van samenwerking varieert per organisatie 
(waarbij de nadruk soms specifiek ligt op lokale samenwerking tussen betrokken partijen zelf), maar 
meestal werd er gesproken over zowel nationaal als Europees niveau. Veel benoemde punten 
verwijzen naar een gebrek aan communicatie tussen lokale belanghebbenden, ingewikkelde regels 
en moeilijkheden met het doorvoeren van duurzaamheid; wegens internationale verschillen in 
regelgeving. De geïdentificeerde codes en de frequenties, veelal gelinkt aan deze samenwerking, 
zijn: Wetgeving & Management (10), Handhaving & Controle (6), Gebrek aan Kennis (5), Economie 
(5), Centralisatie (4) en Onduidelijkheid (4). Voornamelijk verschillende aspecten rondom 
“Wetgeving en Management” werden veel genoemd en zijn sterk aanwezig in de argumentatie van 
zes van de acht geïnterviewden. Voorgestelde aanpassingen variëren van duidelijke regels (zoals 
tijdelijke visverboden, striktere controles en vangstbeperkingen) tot het opbouwen van een meer 
gecentraliseerd beheer op zowel lokaal (één overkoepelende belangenorganisatie) en Europees 
niveau (duidelijke quota en gelijke regels voor lidstaten). Ook in het interview met een werknemer 
van het RVO, waarbij het begrip “Samenwerking” niet expliciet werd genoemd, werd aangegeven 
dat voorgestelde aanpassingen alleen kunnen werken wanneer managementmaatregelen 
internationaal worden afgestemd. Zo niet, dan ontstaat er al snel een economische achterstand, 
voornamelijk tegenover de Duitse en Deense vloot.  

Na zorgvuldige vergelijking van de interviewresultaten is geconstateerd dat de wetgeving rondom 
garnalenvisserij veel profijt heeft van een meer gestroomlijnde samenwerking tussen zowel lokale 
belanghebbenden als Europese landen onderling. Dit is volgens veel van de stakeholders een basis 
om aan duurzaamheid te blijven werken. 



34 
 

Vanuit wie zou dit initiatief moeten komen?    
Antwoord op de vraag waar het initiatief vandaan behoord te komen verschilt een stuk sterker tussen 
betrokken partijen. Zowel LNV, WEcR en Heiploeg geven aan dat de eerste stappen uit de 
visserijsector zelf moet komen. Volgens deze partijen is samenwerking tussen belanghebbenden 
ontzettend belangrijk, echter mist deze samenwerking momenteel ook tussen individuele 
garnalenvissers. Een sector-wijde visie en een duidelijk plan met randvoorwaarden ontbreekt. Pas 
na het opstellen van randvoorwaarden (inclusief mogelijke compromissen) kan er efficiënt worden 
samengewerkt, aldus Heiploeg. WEcR geeft aan dat samenwerking het meest haalbaar is wanneer 
enige vorm van centralisatie plaatsvindt binnen de sector, gebaseerd op de vele PO's die (volgens 
verschillende geïnterviewden) voor verdeeldheid zorgen. Volgens WEcR kan dit op zowel nationaal 
als internationaal niveau plaatsvinden, hoewel dit op kleinere schaal haalbaarder wordt geacht. Het 
LNV is bereid om initiatieven die vanuit de visserij geopperd worden te ondersteunen. 

Het Waddenfonds, WMR en de visserij zien de initiatiefnemer als een samenwerkingsverband 
bestaande uit drie pilaren: overheid, visserij en onderzoek. Deze partijen geven hierin expliciet aan 
dat het vanaf het begin een gezamenlijke inspanning betreft. WMR geeft hierbij wel aan dat de 
overheid de belangrijkste rol speelt in het vormgeven van een duurzaam beleid. De overheid kan 
echter verder groeien in samenwerking, en het gebruik van de kennis, binnen en tussen de visserij 
en onderzoekinstanties. Met beperkte samenwerking worden regels al snel moeilijk handhaafbaar, 
onuitvoerbaar of onrendabel voor de vissers, aldus WMR. Vanuit de visserij wordt hetzelfde 
aangegeven, echter met een nadruk op neutraliteit binnen het onderzoek. Volgens het Waddenfonds 
werkt dit samenwerkingsverband het beste wanneer de garnalenvisserij beter vertegenwoordigd is 
in zaken zoals het Noordzeeakkoord.  

De Waddenvereniging heeft een mening die voornamelijk is gericht op natuurwaarden. Initiatief zou, 
naar hun mening, gebaseerd moeten zijn op waargenomen ecosysteem effecten. Initiatief moet dus 
niet vanuit de directie “Visserij” maar vanuit de directie “Biodiversiteit” komen. Hoewel meningen 
over het nemen van initiatief in detail verschillen, zijn zes van de acht geïnterviewden ervan 
overtuigd dat voornamelijk samenwerking uiteindelijk het beste resultaat zal opleveren. Tijdens de 
codering van deze vraag kwam “Samenwerking” dan ook het meeste naar voren met een totaal van 
9 verschillende quotes. Vervolgens werden quotes gerelateerd aan “Wetgeving & Management” (5) 
en “Centralisatie” (4) het meeste aangetroffen. Deze bevindingen geven reden om te concluderen 
dat samenwerking/communicatie tussen belanghebbenden een knelpunt is binnen de 
Noordzeegarnalenvisserij. In verschillende interviews is aangegeven dat het belangrijk is om eerst 
aan nationale samenwerking te werken voordat Europese regels worden besproken. 
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Kernpunten 
 

Uit de interview resultaten komen enkele belangrijke zaken naar voren: 

o Wanneer er gesproken wordt over duurzaamheid als het overkoepelende doel, dan 
zijn de organisaties het erover eens dat dit een visserij beschrijft die zo min mogelijk 
de ecologische waarden aantast en tegelijkertijd economisch rendabel is. 

o Het MSC-label wordt gezien als het grootste voordeel van het huidige management. 
Het is een middel dat aantoonbaar maakt dat een visserij duurzaam bezig is, 
daarnaast is het grensoverschrijdend en privaat. 

o Nadelen variëren van: te complexe regelgeving, te weinig samenwerking, (onder) 
vertegenwoordiging vanuit de sector en een te hoge visserijdruk. 

o Voorgestelde aanpassingen zijn: 
 Tijdelijke visverboden 
 Striktere controles 
 Vangstbeperkingen 
 Centralisering van beheer 

o De voorgestelde aanpassingen sturen veelal aan op samenwerking tussen de onderling 
betrokken organisaties. 

o Initiatief zou volgens sommigen allereest moeten komen uit de sector zelf, al zien andere 
organisaties ook een grotere rol weggelegd voor de overheid. Een 
samenwerkingsverband tussen onderzoeksinstanties, de overheid en de visserijsector, 
wordt ook gezien als een goede optie. 

In de figuur hieronder staan de knelpunten nog een keer op een rijtje zoals die voortvloeien uit 
de thema’s. Ieder thema is verbonden met het overkoepelende doel voor duurzaamheid. Er is 
geen verschil in weging tussen de thema’s en knelpunten (geen hiërarchie).  
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7. De transitie naar een meer duurzame 
Noordzeegarnalenvisserij  

 
Algemeen 
In dit hoofdstuk zal de transitie naar een meer duurzame Noordzeegarnalenvisserij zo goed mogelijk 
worden geanalyseerd. Het doel van de transitie is de implementatie van een meer gekwantificeerd 
beheer. Dit doel zal geanalyseerd worden aan de hand van enkele kaders, met als doel om de kansen 
en knelpunten binnen deze transitie bloot te leggen. De bevindingen die hieruit volgen zullen worden 
meegenomen in het uiteindelijke advies.  

De definitie van duurzaamheid  
Allereest is het nuttig om het eens te worden over de terminologie rondom duurzaamheid. 
“Duurzaam” en “verduurzaming” zijn veelgebruikte begrippen die onlosmakelijk aan discussies 
verbonden zijn. Onenigheid betreffende de definities van deze begrippen is een eerste valkuil die 
vermeden dient te worden wanneer deze onderwerpen worden aangekaart. Zo zijn er volgens Faber 
et al. (2010) meer dan 50 definities rondom “duurzaamheid” (Sustainability) beschikbaar. In dit 
rapport wordt daarom de volgende definitie van duurzaamheid aangehouden zoals deze is 
beschreven in Our Common Future, ook wel bekend als “het Brundtland rapport”: “sustainable 
development is development that meets the needs of the present without compromising the ability 
of future generations to meet their own needs” (Brundtland et al., 1987, p. 41). Hierin staat centraal 
dat de behoeftes in de toekomst niet lijden onder de acties van het heden.  

Het analyseren van duurzaamheidstransities  
De transitie naar een meer duurzame visserij gebeurt niet van het ene op het andere moment. 
Duurzaamheidstransities worden beschouwd als een keten van langlopende, fundamenteel 
transformerende processen die op meerdere dimensies van complexe sociaalecologische systemen 
invloed hebben (Markard et al., 2012; Rotmans et al., 2001). Om meer inzicht te krijgen in de 
transitie naar een meer duurzame Noordzeegarnalenvisserij, zal deze benaderd worden via een 
viertal kaders. Deze kaders zijn het vier-pilaren kader, transitie management, het multi-level 
perspectieven kader en strategisch niche management (SNM) (o.a. Geels, 2002; Hawkes, 2001; 
Kemp et al., 1998; Markard et al., 2012; Rotmans et al., 2001). Het vier pilaren kader doelt op het 
identificeren van de verschillende domeinen van de (duurzame) transitie op basis van ecologische, 
sociale, culturele en economische aspecten. De overige kaders zijn meer gericht op de innerlijke 
werkingen van de transitie. Deze werkingen betreffen onder andere de fase waarin de transitie zich 
bevindt (pre-development, take-off, acceleration of stabilisation) of het level waarop de transitie 
werkt (micro-, meso- of macrolevel).  

De transitie naar een meer duurzame Noordzeegarnalenvisserij  
Binnen duurzaamheidstransities wordt er uitgegaan van een viertal pilaren die aan een betreffende 
transitie verbonden zijn. Deze pilaren hebben dus betrekking tot de culturele, sociale, ecologische 
en economische aspecten van duurzaamheid (Hawkes, 2001). Het doel van dit rapport betreft het 
adviseren op een meer duurzaam beheer voor de Noordzeegarnalenvisserij. Dit doel is vooral 
gefocust op de ecologische en sociale aspecten van deze transitie. Zo is er gekeken naar de 
levenscyclus van de Noordzeegarnaal, om aan de hand hiervan een meer kwantitatief beheersplan 
op te stellen dat de ecologische druk van de visserij dient te verminderen. Hiernaast is er gekeken 
naar sociale aspecten zoals de visies van verschillende partijen die betrokken zijn bij de visserij, met 
als doel om het draagvlak van de transitie te beoordelen. De mogelijke secundaire effecten die de 
transitie na implementatie teweeg kunnen brengen op het economische of culturele front worden in 
deze analyse nog buiten beschouwing gelaten. Dit betekent echter niet dat deze aspecten genegeerd 
kunnen worden. Op een later moment, als er meer duidelijkheid rondom de transitie is en er plannen 
zijn om de transitie daadwerkelijk te implementeren, loont het deze overige twee pilaren alsnog 
grondig te analyseren. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van meer uitgebreide stakeholder-analysen 
zoals de Policy Arrangement Approach (PAA) of meer gedetailleerde marktonderzoeken naar de 
economische effecten van het beoogde beheer (Arts & van Tatenhove, 2004). 



37 
 

De beginfase waarin de 
transitie zich momenteel 
bevindt, wordt in het 

transitiemanagementkader 
van Rotmans et al. (2001) 
geclassificeerd als de pre-
development fase (figuur 
7.1). In deze fase zijn er nog 
geen zichtbare veranderingen 
in de status quo en wordt er 
vooral aandacht besteed aan 
de ontwikkeling van de 
transitie. Zo is het doel van 

dit adviesrapport om een 
sterke (theoretische) fundering 

voor de transitie naar een meer duurzame Noordzeegarnalenvisserij te leggen. Nadat deze fase 
succesvol is doorlopen en de fundering is gelegd, kan de transitie een “take-off” ondergaan waarbij 
de eerste stappen naar de implementatie van nieuw management gezet kunnen worden. Dit is de 
fase waarin daadwerkelijke plannen geformuleerd en voorgelegd worden. Na het implementeren van 
deze plannen versnelt de transitie naar het uiteindelijke doel. Dit doel is een nieuwe, stabiele situatie 
waarin de Noordzeegarnalenvisserij meer duurzaam en kwantitatief beheerd wordt.  

De implementatie van dit meer duurzame 
beheer speelt in op meerdere levels van 
het sociaalecologische systeem rondom 
de Noordzeegarnalenvisserij. De huidige 
duurzaamheidstransitie werkt in op een 
vrij specifieke niche (de Noordzee 
garnalenvissers), maar na een succesvolle 
implementatie beïnvloedt het ook het 
regime level (Geels & Kemp, 2000; Smith, 
2007) (figuur 7.2). Dit regime level 
bestaat uit systemen van onder andere 
consumenten en natuurbehoud, maar ook 
managementstrategieën. Regimes zijn 
vaak tamelijk inert en verankerd en 
hierdoor lastig te doorbreken. Het is de 
druk die niche transities (zoals de wil naar 

een meer duurzame garnalenvisserij) op regimes uitoefenen die verandering op grotere schalen 
teweegbrengt (Geels & Kemp, 2000). 

Het stabiliseren van deze niches, waaronder dus ook de huidige transitie valt, en de interne sociale 
processen die hier mee gepaard gaan, worden veelal beschreven aan de hand van Strategisch Niche 
Management (SNM) (Geels & Kemp, 2000; Kemp et al., 1998). Bij SNM draait het erom dat een 
nieuwe technologie (in dit geval een nieuw/aangepast managementplan) nog onduidelijk en instabiel 
is. Volgens SNM staan er drie elkaar beïnvloedende processen centraal binnen een niche. Deze zijn 
het vormen en stabiliseren van de verschillende strategieën en verwachtingen, het initialiseren van 
leerprocessen betreft benodigde kennis (maar ook de gebruikers/betrokkenen etc.) en tot slot het 
vormen en stabiliseren van een sociaal netwerk binnen en rondom de niche (Geels & Kemp, 2000). 
Het vormen van sociale relaties en het versterken en uitbreiden hiervan leidt tot vertrouwde 
(sociale)netwerken en een sterke beleidsgemeenschap, wat de transitie ten goede komt (Holman, 
2009). 

Mogelijke knelpunten binnen de transitie  
Het moge duidelijk zijn dat de huidige niche-transitie naar een meer duurzame 
Noordzeegarnalenvisserij zich momenteel nog in de beginfase van het leerproces bevindt. De focus 
ligt momenteel op het vergelijken van de verschillende visies van de betrokkenen en het verkrijgen 
van de benodigde kennis betreft de ecologische systemen die de Noordzeegarnalenvisserij 
beïnvloeden. Voordat de transitie uiteindelijk geïmplementeerd kan worden dient er echter rekening 

Figuur 7.2 Het multi-layer kader uitgebeeld. Het level van de 
transitie is in rood aangegeven. Bron: Geels & Kemp (2000). 

Figuur 7.1 De verschillende beschrijvende fasen van het transitieproces. 
De rode pin geeft de huidige fase van de transitie weer. Bron: Rotmans et 
al. (2001). 
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te worden gehouden met enkele mogelijke knelpunten betreft de transitie zelf, waarvan sommige 
buiten de reikwijdte van dit rapport vallen:  

o De bereidheid van de belanghebbenden: voor de daadwerkelijke implementatie van de 
transitie dient er voldoende draagvlak te zijn. Een eerste poging om de standpunten van een 
aantal verschillende belanghebbenden in kaart te brengen is al voltooid (zie hoofdstuk 6 – 
interviewresultaten), maar dit beeld is verre van compleet.  

o Het economische domein: zoals eerder vermeld zijn de economische aspecten een belangrijk 
onderdeel van transitiemanagement. Dit economische domein is sterk verbonden aan het 
draagvlak door de transitie. Het inkomen van vissers is afhankelijk van hun vangst en 
verdere beperkingen hierin kunnen leiden tot ontevredenheid of actieve tegenwerking van 
de transitie.  

o Praktische zaken rondom de transitie: praktische zaken betreft de implementatie van een 
nieuw/aangepast beheer dienen geadresseerd te worden. Vragen als “Hoe zal het nieuwe 
management worden geïmplementeerd en wat dient er in de huidige regelgeving aangepast 
te worden?” of “Welke partijen zijn verantwoordelijk voor de handhaving van dit nieuwe 
management?” dienen beantwoord te worden.  
 

  

Kernpunten 
 

In dit hoofdstuk is de transitie naar een meer duurzame Noordzeegarnalenvisserij door de 
implementatie van een gekwantificeerd beheer ontleed en geanalyseerd. De belangrijkste 
punten hieruit zijn: 

o Het opstellen van kwantificeerbaar beleid speelt voornamelijk in op de ecologische en 
sociale domeinen van de Noordzeegarnalenvisserij. De daadwerkelijke implementatie 
van dit beleid zal ook de economische en culturele domeinen betreden. De effecten 
hiervan dienen tijdens een latere fase van de implementatie onderzocht te worden. 

o De transitie bevindt zich nog in de pre-development fase. Het opstellen van een 
theoretische fundering en het creëren van een sociaal draagvlak zijn belangrijke 
aandachtspunten om de daadwerkelijke implementatie mogelijk te maken. 

o Momenteel bevindt de transitie naar een meer kwantificeerbaar beleid zich nog op het 
micro (niche) niveau binnen het multi-layer kader. De implementatie van de beoogde 
veranderingen in beheer zullen echter van invloed zijn op het bestaande macro-
systeem van management en de verschillende belanghebbenden die hierbij betrokken 
zijn (regime niveau). Het loont om te onderzoeken hoe de transitie binnen dit 
bestaande regime past. 

o Het doel van de transitie is om voor nu om de niche te stabiliseren door het concreet 
maken van de doelen en verwachtingen, leerprocessen te implementeren betreft de 
benodigde kennis en om het sociaal netwerk rondom de transitie te vormen en een 
draagvlak te creëren. Een stabiele niche zal makkelijker doorbreken tot het regime-
niveau. 
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8.  Conclusie en advies 
 

Samengevat   
Levenscyclus  

De Noordzeegarnaal is een soort die vanwege zijn visserij veel belangen meedraagt. Sommige kennis 
mist die eventueel het management zou kunnen ondersteunen. Zo wordt er tegenwoordig gekeken 
naar een accurate manier om groei te meten en of de groeiperiode tot volwassenheid voor beide 
geslachten hetzelfde is. Daarnaast is het in grote lijnen bekend wat de predatoren zijn, maar zijn de 
effecten van predatoren op de Noordzeegarnaal nog niet volledig onderzocht. Met meer kennis over 
de multi-species populatiedynamica zou management en bestandschattingen beter ondersteund 
kunnen worden. Er heerst twijfel over de periode van eierproductie, de contributie hiervan aan de 
totale vangsten, en hoe deze zich verhoudt tussen de Noord- en Waddenzee. Het ophelderen van 
deze vraagstukken draagt direct bij aan het vergemakkelijken van de ontwikkeling van populatie 
modellen. 

Bestandschatting  

Het in kaart brengen van populaties kan worden uitgevoerd aan de hand van verschillende modellen. 
Deze zijn op te delen in single- en multi-species modellen. Beide typen vereisen een aantal 
aannames, die ervoor zorgen dat de uitkomsten van de modellen niet altijd even accuraat zijn. Voor 
soorten als de Noordzeegarnaal is het lastig om bepaalde vereiste eigenschappen te bepalen. Dit 
komt onder andere door de korte levensduur van de garnaal en het ontbreken van structuren 
waarmee de leeftijd bepaald kunnen worden. Hierdoor zijn veel bestandschattingsmodellen niet 
toepasbaar voor de Noordzeegarnaal. Voor een VPA is data van de leeftijd van een gevangen individu 
noodzakelijk en voor een nauwkeurige Beverton & Holt is een exacte representatie van de groei 
nodig. Momenteel wordt de status van het bestand voornamelijk bepaald door swept-area survey 
data en LPUE-data, maar deze uitkomsten zijn onnauwkeurig. Deze modellen kunnen worden 
gebruikt, maar dan dient de resolutie en input van de data verbeterd te worden, waarbij gecorrigeerd 
wordt op de ruimtelijke en temporele dynamiek van de Noordzeegarnaal. Met de huidig gebruikte 
modellen lijkt dit voor nu nog niet mogelijk. Recente studies zoals de studie van Steenbergen et al. 
(2015) kunnen op een andere manier meer inzicht geven in het bestand. Het blijft belangrijk om 
verder onderzoek te doen naar de Noordzeegarnaal om meer informatie over groei en leeftijd te 
achterhalen, zodat dit kan worden gebruikt voor (nieuwe) bestandschattingsmethoden.  

Management  

Het management van de Noordzeegarnalenvisserij is een uitgebreid systeem wat leidt tot veel 
uiteenlopende belangen. Een overkoepelend orgaan vanuit een Europees draagvlak mist, waardoor 
management en controle aan andere instanties wordt overgelaten. De controle van de huidige 
maatregelen wordt voornamelijk gehanteerd aan de hand van data verkregen door middel van een 
blackbox. Echter werkt de blackbox tot op heden sub-optimaal, waardoor er nu gewerkt wordt aan 
een verbeterde versie. In de laatste jaren wordt er door middel van MSC al gefocust op een 
duurzaam beheer. Momenteel wordt een LPUE met referentiewaardes gehanteerd. Het zou 
verstandig zijn om de referentiewaardes te herzien, aangezien deze nu gebaseerd zijn op gegevens 
uit 2002 en 2007. Daarnaast wordt er geen gebruik gemaakt van een MSY. Dit komt voornamelijk 
voort uit het feit dat de Noordzeegarnaal een kortlevende soort is met een gecompliceerde 
levenscyclus. Er is daardoor tot op heden geen nauwkeurige bestandschatting uitgevoerd. Om kennis 
over de voortplantingsperiodes van de Noordzeegarnaal nog gelimiteerd is, is het ook moeilijk om 
hier concrete limiterende maatregelen op te leggen. Door het aanpassen van de maaswijdte is er al 
een stap gezet om de ecologische impact op deze manier te verminderen.  

Deze gebreken in het beheer zijn niet uniek voor de Noordzeegarnalenvisserij. Wereldwijd hanteren 
verschillende landen andere beheerstrategieën, elk met zijn eigen voor- en nadelen. Zo kan er 
bijvoorbeeld worden gestuurd op het verminderen van ecologische schade door het inperken van 
effort, het sluiten van gebieden of het beperken van het aantal uitgegeven vergunningen (input 
maatregelen). Enkele landen hanteren daarnaast ook op de output van de visserij door MSY-levels 
op te stellen en een TAC te hanteren. Hoe sterk deze gekozen beheerstrategieën worden 
gehandhaafd hangt echter af van de regulerende macht van de overheidsinstanties binnen een land. 
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Veelvoorkomende problemen binnen management van de garnalenvisserij wereldwijd zijn onder 
andere bijvangst, confrontaties tussen visserijen en andere landen en een slecht inzicht in bestand. 
In de meer ontwikkelde landen is een duidelijke interesse naar een meer duurzaam management 
van de garnalenvisserijen zichtbaar.  

Interview resultaten:   
Uit de interviews is gebleken dat de betrokkenen een overlappende kijk hebben op duurzaamheid. 
De ecologische impact zou zo veel mogelijk beperkt moet worden, maar tegelijkertijd moet de 
visserij wel economisch rendabel blijven. Het MSC-label wordt gezien als een duidelijk voordeel van 
het huidige management. Het is een goed middel waarmee aangetoond kan worden dat de 
garnalensector bezig is met duurzaamheid. In het verdere huidige management missen er nog wel 
een aantal essentiële punten. Zo is de regelgeving zeer complex, kan handhaving en controle slechts 
beperkt uitgevoerd worden, wordt de huidige visserijdruk ervaren als te hoog en is de garnalensector 
ondervertegenwoordigd. Daarnaast mist er binnen het management nu ook een vangst beperkend 
quotum, wat ervoor zorgt dat de Tragedie van de Meent in stand blijft. Veel geïnterviewden zijn het 
ermee eens dat er aanpassingen doorgevoerd zouden moeten worden, maar in welke vorm dit het 
meest wenselijk en haalbaar is, zou nog verder onderzocht moeten worden. Daarnaast benoemden 
de geïnterviewden dat er verdeeldheid is en dat er veel samenwerking wordt gevraagd/vereist is 
vanuit meerdere hoeken. Ondanks dat hier wel naar gestreefd wordt, zijn er nog steeds veel 
contrasterende belangen. 

Duurzaamheid  

Om een meer duurzaam management van de garnalenvisserij te hanteren, is het belangrijk om 
rekening te houden met een aantal aspecten van de transitie naar de beoogde 
managementstrategie. Veranderingen in het management naar een meer duurzame 
Noordzeegarnalenvisserij bijvoorbeeld, spelen vooral op de ecologische en sociale domeinen, maar 
zullen na implementatie secundaire gevolgen hebben op de economische en culturele domeinen. 
Momenteel is de transitie nog kleinschalig (niche-level) en bevindt zich nog in de oriënterende pre-
development fase. Het doel voor nu dient te zijn om een goede fundering van kennis te leggen, een 
stabiel sociaal netwerk op te bouwen en een draagvlak te creëren.  

Concluderend advies  
Het beoogde doel van dit adviesrapport was om antwoord te krijgen op de volgende vraag: “Welke 
data en beheersmaatregelen zijn er nodig om de duurzaamheid van de garnalenvisserij te 
verhogen?”. In de hoofdstukken zijn de levenscyclus, gebruikte bestandschattingsmethoden en 
modellen en huidige management grondig onder de loep genomen.  

Ontbrekende informatie over de levenscyclus van de Noordzeegarnaal maakt dat bestandschattingen 
en populatiemodellen, die voor andere soorten gebruikt worden, niet toepasbaar zijn. Het advies 
luidt daarom om op dit moment niet te werken met een kwantificeerbaar beheer, tot de essentiële 
parameters nauwkeurig vastgesteld kunnen worden. Wel kunnen er nieuwe en waardevolle inzichten 
verkregen worden door onderzoek uit te voeren naar bestandschattingsmodellen. Daarom wordt er 
geadviseerd om verder te gaan met studies naar de leeftijdsbepaling en groei van de 
Noordzeegarnaal. Ook wordt geadviseerd om modellen te evalueren die temporeel en ruimtelijk 
dynamisch zijn en die rekening houden met de dynamiek van de vloot, zoals de studie van 
Steenbergen et al. (2015) presenteerde.  

Aangezien een nauwkeurige bestandschatting op dit moment niet uitgevoerd kan worden, hanteert 
het management een LPUE. De referentiewaarden voor deze maatregel zijn gebaseerd op gegevens 
uit 2002 en 2007. De sterke fluctuaties in de aanlandingen van garnalen geven aan dat het van 
belang zou kunnen zijn om deze waarden te herzien. Er zou onderzocht moeten worden of de 
waardes op dit moment nog representatief zijn. Daarom wordt er geadviseerd om te kijken naar 
recente data van de aanlandingen en het herzien van de huidige LPUE.  

Aangezien er in andere landen ook lopende onderzoeken zijn en verschillende beheer voor garnalen 
wordt aangehouden, wordt er geadviseerd om de ontwikkeling op dit vlak in de gaten te houden. Op 
het moment dat er een geschikt management wordt gevonden, kunnen de mogelijkheden tot 
implementatie in Nederland onderzocht worden.  
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Er zijn veel verschillende partijen en variërende visies op het bereiken van duurzaamheid binnen de 
garnalenvisserij, wat een snelle ontwikkeling tegenwerkt. De vereniging van de PO’s in een 
overkoepelend orgaan, zou zorgen voor een duidelijk aanspreekpunt in het contact en de 
vertegenwoordiging met alle belanghebbenden. Deze vereniging zou vergemakkelijkt kunnen 
worden op het moment dat alle sectoren randvoorwaarden op zouden stellen. In deze 
randvoorwaarden zou de garnalenvisserij moeten aansturen op het opstellen van een duidelijke 
regelgeving voor de garnalensector. Op dit moment is dit namelijk nog verdeeld over twee 
verschillende wetten en convenanten, wat ervoor zorgt dat er onduidelijkheid en verdeeldheid 
ontstaat onder de vissers.  

Om het draagvlak voor de adviezen te peilen zou een diepgaande stakeholder-analyse (zoals een 
PAA) uitgevoerd moeten worden. Hierbij wordt het analyseren van de economische en culturele 
aspecten van de transitie aan de hand van onder andere een marktonderzoek, ook noodzakelijk 
geacht.  

Dit adviesrapport legt een sterke (theoretische) fundering voor de transitie naar een meer duurzame 
Noordzeegarnalenvisserij. De adviezen in dit rapport dragen (hopelijk) bij aan inzicht in het huidige 
bestand, het onderhouden van een gezond garnalen bestand in de toekomst en de ontwikkeling van 
een verenigde sector.  

 

 

  

Kernpunten 
 

Het advies van dit rapport luidt dan ook als volgt: 

o Er moet meer onderzoek gedaan worden naar de levenscyclus met betrekking tot 
groei en leeftijdsbepaling, zodat de parameters van de bestandschattingsmethodes 
met (meer) zekerheid vastgesteld kunnen worden. 

o Totdat er meer onderzoek is gedaan naar de levenscyclus van de Noordzeegarnaal, 
moet het opstellen van een quotum worden losgelaten. In plaats daarvan moeten de 
huidige LPUE-waarden worden herzien. 

o Vertegenwoordiging van de Noordzeegarnalenvisserij moet gecentraliseerd en 
gestabiliseerd worden door een overkoepelend orgaan op te stellen. Hierdoor staat de 
garnalensector sterker in communicatie, handhaving en regelgeving. 

o Het beheer in andere landen waar een garnalenvisserij plaatsvindt, moet gemonitord 
worden. Bij het vinden van een succesvol management moet gekeken worden naar 
implementatie mogelijkheden in Nederland/Europa. 

o Het draagvlak, voor implementatie van een duurzaam beheer, op nationaal en 
internationaal niveau moet geanalyseerd worden. De nadruk ligt hierbij op de 
behoefte aan Europees draagvlak. 

H 
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Appendices  
 

Appendix A – Zoektermen per hoofdstuk  
 

Hoofdstuk (nr + titel) Nederlandse zoekterm  Engelse zoekterm  
   
2. Materiaal en Methode “Interview”, “interview 

analyse”, “semi-
gestructureerd interview”, 
“methode”, “methodologie”, 
“literatuurstudie” 

“Interview”, “analysis”, “semi-
structured interview”, “method”, 
“literature study” 

   
3. Levenscyclus  “Levenscyclus”, soort 

kenmerken”, “habitat”, 
“voortplanting”, “migratie” 

“Lifecycle”, “life history”, 
“traits”, “distribution”, “range”, 
“habitat”, migration”, 
“reproduction” 

   
4. Management “Beheer”, “Garnalenvisserij”, 

“beleid”, “Convenant”, 
“management”, “visserij 
wetten”, 
“natuurbeschermingswet” 

“Shrimp fisheries”, “shrimp 
management”, “fishery 
management plan” 

   
5. 
Bestandschattingsmethoden 
en modellen 
 

“Populatie model” 
“populatiedynamica” 
“populatie berekening” 
“single-species modellen” 
“multi-species modellen” 

“population model” “population 
dynamics” “population 
estimation” “single-species 
models” “multispecies models” 

   
6. De transitie naar een meer 
duurzame 
Noordzeegarnalenvisserij 

“Duurzaamheid”, 
”duurzaamheidstransitie”, 
“Brundtland”, “Rotmans”, 
“Duurzaamheidsmodellen” 

“Sustainability”, “sustainability 
transition management”, “niche 
transition”, “niche stabilisation”, 
“pillars of sustainability” “multi-
layer model”, “back-casting” 
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Appendix B – Formules  
 

Naam model  Formule Parameters 
Swept-area  

𝐵 = 𝑐𝑓 ∑ [ ∑ (𝑐𝑝𝑠𝑚 ∙ 𝐴 ∙ 𝑎 ∙ 𝐿 ∙ 𝑆 )] 
(Tulp et al., 2016) 

B = jaarlijkse biomassa (ton) 
c = vangst efficiëntie correctie 
f = seizoen correctie 
n = nummer van het gebied  
i  = lengte van de garnaal (cm) 
Lmax = maximale lengte van 
de garnaal (cm) 
Cpsm = de vangst (per m2) 
An = oppervlakte van gebied 
arean (km2) 
a en b = parameters die de 
lengte-gewicht relatie 
beschrijven 
L = lengte van de garnaal 
(mm) 
Si = net selectiviteit voor een 
garnaal van maat i  

 P = ZB (Tulp et al., 2016) B = Biomassa (ton) 
Z = totale mortaliteit (per jaar) 
P = productie (ton per jaar) 
 

CPUE  
𝐵 =

𝐴 ∗ 𝐶𝑃𝑈𝐸

𝑎𝑞
 

(Campbell, 2004) 

B = Hoeveelheid 
A = oppervlakte van de visserij 
(km2) 
CPUE = catch-per-unit-effort 

a = proportie beschikbaar van 
het totale bestand tot de 
visserij 
q = catchability coëfficiënt  
 
 

Schaefer (1954) 𝐵 = 𝐵 + 𝑟 𝐵 1 − −  𝐶  (Tsikliras, 

2019) 

𝐵 = Biomassa van het 
bestand op tijd t en t + 1 (ton); 
𝑟  = maximale intrinsieke 
groeifactor (per jaar) ; 
𝐾= draagkracht (ton); 
𝐶 = vangst per tijdseenheid 
(ton) 
 
 

 𝑌 =  𝑟 𝐵 1 −  (Tsikliras, 2019) 𝑌 = surplus productie (ton per 
t) 

 𝑀𝑆𝑌 =  (Tsikliras, 2019) 𝑀𝑆𝑌 = Maximum Sustainable 
Yield (ton per t) 

 BMSY = K/2 (van der Hammen & Poos, 2010) BMSY = Biomassa bij MSY 
 FMSY = r/2 FMSY = Visserij mortaliteit voor 

het bereiken van MSY 
Fox (1970) 𝐵 = 𝐵 + 𝑟 𝐵 1 −

 ( )

 ( )
− 𝐶   (Tsikliras, 

2019) 

𝐵 = Biomassa van het 
bestand op tijd t en t + 1 (ton); 
𝑟  = maximale intrinsieke 
groeifactor (per jaar); 
𝐾= draagkracht (ton); 
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𝐶 = vangst per tijdseenheid 
(ton) 
 
 

 𝑀𝑆𝑌 =  (Tsikliras, 2019) MSY = Maximum Sustainable 
Yield (ton per jaar) 

Pella-Tomlinson 
(1969) 𝐵 = 𝐵 +

𝑟

𝑝
 𝐵 1 −

𝐵

𝐾
− 𝐶  

(Tsikliras, 2019) 

𝐵 = Biomassa van het 
bestand op tijd t en t + 1 (ton); 
𝑟  = maximale intrinsieke 
groeifactor (per jaar); 
𝐾= draagkracht (ton); 
𝐶 = vangst per tijdseenheid 
(ton) 
P =  
 

 𝑀𝑆𝑌 =  𝑟 𝐾 ( ) 
( ) (Tsikliras, 2019) MSY = Maximum Sustainable 

Yield (ton per jaar) 
Beverton & Holt 
(1956) 

= 𝐹𝑒 ( ) 𝑊 [ − + − ]  
 
(Pattarapongpan, 2018).  
 

= Yield-per-recruit 

 
Z = totale mortaliteit (F+M per 
jaar);  
F = visserij mortaliteit (per 
jaar);  
M = natuurlijke mortaliteit (per 
jaar);  
tc = leeftijd bij eerste vangst 
(jaar);  
tr =leeftijd bij eerst rekrutering 
(jaar);  
W∞=asymptotisch gewicht (g) 

 𝑆 = 𝑒 ( ) (Pattarapongpan, 2018). S = constante 
t0 = tijd van uitkomen (jaar) 

Pauly’s catch 
curve (1980) 

ln
∆

= 𝑎 + 𝑏𝑡′ (Pauly, 1990) N = Aantal vissen in een 
bepaalde lengte klasse 
∆𝑡 = De tijd die nodig is voor 
een vis om door de lengteklas 
te groeien (jaar) 
b = een schatting van Z (met 
verandering van teken) (per 
jaar) 
 
 

Von Bertalanffy 
Growth Function 
(VBGF) 

𝐿𝑡=𝐿∞[1−e−𝑘(𝑡−𝑡0)] 
 
(Silva et al., 2015) 

𝐿𝑡 = lengte op tijd t (mm) 
𝐿∞ = asymptotische lengte 
K = groei coëfficiënt (/jaar) 
t0 = leeftijd waarop de lengte 
van het dier 0 is (jaar) 
 
 
 

Virtual 
Population 
Analysis (VPA) 

Overzicht functies in Bharti (2019).  
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Ecopath with 
Ecosim (EwE) 𝐵 ∗

𝑃

𝐵
=  𝐵 ∗  

𝑄

𝐵
∗ 𝐷𝐶 +  𝑌 + 𝐸 +  𝐵𝐴

+
𝑃

𝐵
∗ 𝐵 (1 − 𝐸𝐸 ) 

 
(Stäbler et al., 2019) 

Bi = biomassa van functionele 
groep i (ton) 
P/B = productie per eenheid 
van biomassa van de 
functionele groep i  
(Q/B)j = consumptie per 
eenheid van biomassa van de 
predator j van de biomassa Bj  
DCij = proportie van prooi i in 
het dieet van predator j 
Yi = vangsten door de visserij 
(ton) 
Ei = netto-migratie 
EEi = ecotrofische efficiëntie 
van de functionele groep i 

 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝑄) = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝑃)
+ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝑅)
+ 𝑢𝑛𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑡𝑒𝑑 𝑓𝑜𝑜𝑑 (𝑈)  

 
(Stäbler et al., 2019) 

 

 𝑑𝐵𝑖

𝑑𝑡
= 𝑔𝑖 𝑄𝑗𝑖 − 𝑄𝑖𝑗 + 𝐼𝑖 − (𝑀𝑖 + 𝐹𝑖 + 𝑒𝑖)𝐵𝑖 

 
(Stäbler et al., 2019) 

dBi = groei van de biomassa 
van de functionele groep (ton) 
gi = de netto efficiëntie van de 
groei (zoals 
productie/consumptie) 
Ii = immigratie ratio 
ei = emigratie ratio 
Mi = non-predatie natuurlijke 
sterfte ratio 
Fi = visserij sterfte ratio 

Multi-Species 
Virtual 
Population 
Analysis (MSVPA) 

Overzicht formules in Magnusson (1995).  

Stochastic Multi-
Species Model  
(SMS) 

Overzicht formules in Lewy & Vinther 
(2004). 

 

Dynamic energy 
model (DEM)  

Overzicht formules in Steenbergen et al. 
(2015). 
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Appendix C - Overzicht (bestandschattings)modellen  
 

Model Data nodig + Voordelen - Nadelen 
Swept-
area 

Vangst per vierkante meter, vangst 
efficiëntie, 
oppervlakte totale gebied 

Onafhankelijk van leeftijd, weinig 
data nodig  

Onnauwkeurig, geen inzicht in productie 

CPUE CPUE, oppervlakte totale gebied, 
proportie beschikbaar van het totale 
bestand  

Onafhankelijk van leeftijd, weinig 
data nodig 

Onnauwkeurig, geen inzicht in 
productie, mogelijk hyper-stability en 
hyper-depletion,  

VPA Leeftijden van individuen in de vangst, 
visserij sterfte, natuurlijke sterfte   

Inzicht in toekomstige vangsten 
gebaseerd op vangsten in het 
verleden 

Leeftijd nodig, aanname voor 
natuurlijke sterfte 

Yield-per-
recruit  

Leeftijdsgebonden natuurlijke sterfte, 
groei, rekrutering 

Realistisch, houdt rekening met 
effect van leeftijd van vangst in de 
visserij  

Houdt geen rekening met variatie in 
recruitment, gaat uit van een populatie 
in evenwicht, negeert temporele 
variatie in sterfte 

Surplus-
production  

Visserij-inspanning (effort), biomassa 
van de totale vangst  

Kan uitgevoerd worden met erg 
weinig data, maar meer 
geavanceerde versies zijn ook 
mogelijk 

Aannames voor recruitment en externe 
factoren  

DEB Data van groei, reproductie en 
respiratie onder verschillende 
voedingscondities, data van de vloot  

Mechanistisch, houdt rekening met 
dynamiek vloot, temporeel en 
ruimtelijk dynamisch  

Veel aannames en parameters  
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EwE Migratie, ecotrofische efficiëntie, 
vangst, predatie (maaginhoud 
analyse), consumptie, productie, 
respiratie, niet verteerd voedsel, 
natuurlijke sterfte, netto efficiëntie van 
de groei 

Presenteert effect van visserij en 
veranderende omstandigheden op 
een heel ecosysteem,  

Veel data nodig, gaat uit van constante 
visserijdruk, erg brede output 

MSVPA  Leeftijden van individuen in de vangst, 
visserij sterfte, predatie (maaginhoud 
analyse), natuurlijke sterfte, 
rekrutering, groei 

Inzichten relaties binnen 
ecosysteem,  
inzicht in toekomstige vangsten 
gebaseerd op vangsten in het 
verleden 
 

Constant voedingspatroon predatoren, 
leeftijdsdata nodig net als in VPA 
leeftijdsafhankelijk, assumptie type-II 
voedingsreactie 

SMS Rekrutering, visserij sterfte, natuurlijke 
sterfte, lengte 

Inzicht relaties binnen ecosysteem, 
rekening gehouden lengte in 
trofische interacties 

Constant voedingspatroon predatoren, 
lengte data nodig, assumptie type-II 
voedingsreactie 
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Appendix D - Convenanten  
Betrokken partijen per convenant 

Het VIBEG II convenant  Het VisWad convenant    
 PO Garnalenvissersbond/PO Rousant   
 Nederlandse Vissersbond    
 VisNed  

o PO Delta Zuid  
o PO Urk  
o PO West  
o PO Wieringen  
o PO Texel  

 Stichting Visserij & Natuur    
 Stichting de Noordzee    
 Natuurmonumenten    
 Waddenvereniging    
 Wereld Natuur Fonds    
 Sportvisserij Nederland    
 Ministerie van Economische Zaken    

 

 Ministerie van Economische Zaken    
 De Coalitie Wadden Natuurlijk:   

o De Waddenvereniging,   
o Vogelbescherming Nederland,   
o Landschap Noord-Holland,   
o It Fryske Gea,   
o Stichting Het Groninger Landschap,   
o Stichting Wad,   
o Vereniging Natuurmonumenten,   
o Staatsbosbeheer.    

 Provincie Noord-Holland    
 VisNed  

o PO Delta Zuid  
o PO Urk  
o PO West  
o PO Wieringen  
o PO Texel  

 Provincie Friesland    
 De Nederlandse Vissersbond    
 Provincie Groningen  

 
  



57 
 

Management overzicht 
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Appendix E – Overzicht van de interviewresultaten per organisatie 
 

Organisatie →  Waddenvereniging   Waddenfonds   LNV  WEcR  
  
  

Wat betekent een 
duurzame 
garnalenvisserij voor 
u/uw organisatie?  

Duidelijke 
stockmanagement, in acht 
nemen van ecosysteem 
effecten en transparantie   

Zo min mogelijk ecologische 
schade, maar wel economisch 
rendabel. Cultuur ook 
belangrijk aspect.  

Ecologisch, economisch en 
maatschappelijk draagvlak 
voor hij de visserij is 
ingericht   

X  

          
Wat zijn de voordelen 
van het huidige 
management?   

Grensoverschrijdend   Management op uren is goede 
aanpak  

Privaat (vanuit MSC)  Vrijheid voor vissers (vrij 
ondernemerschap)  

         
Wat zijn de nadelen 
van het huidige 
management?  

Geen echt beheer  
Slechte handhaving   

Te veel afspraken, 
overkoepelende regelgeving 
schiet tekort. Onderzoek 
ontbreekt.   

Lastige handhaving en 
controle   

Geen wettelijke afspraken tegen 
mededinging/kartelvorming.   

         
Wat zou er aan het 
huidige management 
aangepast moeten 
worden?  

Meer inzicht CPUE: waar, hoe 
en met wat.  
  

Vangst beperkende 
maatregelen in de 
garnalenaanvoer opstellen. 
Meer samenwerking.   

Meer economisch perspectief, 
samenwerking, 
naleefbaarheid, innovatie   

Gelijk speelveld voor vissers op 
nationaal en internationaal 
niveau. Mogelijk de vangst 
beperken (moet beter onderzocht 
worden).   

         
Waar moet het 
initiatief voor deze 
veranderingen 
vandaan komen?  

Overheid: directie 
Biodiversiteit   

Gezamenlijke inspanning van 
zowel natuurorganisatie, 
visserij en overheid   

Vissers moeten zich eerst 
verenigen   

Visserijsector (gebrek aan 
samenwerking, nu te veel PO's)  
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Organisatie →  RVO  WMR  Heiploeg  Garnalenvisser   
Wat betekent een 
duurzame 
garnalenvisserij voor 
u/uw organisatie?  

Het RVO houdt de definitie 
van duurzaamheid zoals deze 
is opgesteld in Europose 
regelgeving.   

Minimaal 80% marktwaardige 
garnaal in de netten, 
gecombineerd met een 
gezonde en duurzame balans 
tussen economie en 
populatiegrootte.   

Doelsoort moet in stand 
blijven en ecologische schade 
moet beperkt worden. Er moet 
een goede balans zijn tussen 
economische- en ecologische 
duurzaamheid.  

Goede samenwerking staat 
centraal in het behalen van 
duurzame ontwikkelingen.   

          
Wat zijn de voordelen 
van het huidige 
management?   

Vanuit bestandbeheer relatief
simpel om te managen   

Goedkoop en simpel (geen 
modellen en 
bestandschattingen)  

Aantoonbaar bezig met 
duurzaamheid.  

Geen duidelijke voordelen  

         
Wat zijn de nadelen 
van het huidige 
management?  

Onoverzichtelijke 
management maakt 
het soms verwarrend voor de 
visser. Er is geen overzicht in 
de populatie, omdat er 
weinig data verzameld 
wordt. Daarnaast is deze 
visserij 
ondervertegenwoordigd 
in gesprekken met het 
ministerie.  

(te) hoge visserijdruk op de 
populatie. Overkoepelende 
regelgeving kan beter.  

Centralisatie ontbreekt nog en 
er is verdeeldheid tussen 
partijen. De visserij is 
overigens beperkt betrokken 
bij besluitvorming.   

Idealen vaak niet haalbaar en/of 
uitvoerbaar en wij vissers krijgen 
vaak de schuld als iets niet 
lukt. Veel te druk (veel vissers) en 
ontbrekende communicatie.   

         
Wat zou er aan het 
huidige management 
aangepast moeten 
worden?  

Het is de vraag of het 
nastreven van ander 
management via de 
visserijwet, wenselijk is.  

Overkoepelend beheer en 
procedures (visafslag). Regels 
moeten uitvoerbaar worden en 
ook gericht zijn op 
visserijdruk.  

Periodes met visbeperkingen 
instellen (productieperiodes). 
Mogelijk een tweesporenbeleid 
instellen.   

Strakker plan, stop met het 
uitgeven van vergunningen. Maak 
het overzichtelijker door het aantal 
vissers te beperken en ga dan met 
elkaar in bespreking.   

         
Waar moet het 
initiatief voor deze 
veranderingen 
vandaan komen?  

De sector zou met het eerste 
initiatief moeten komen. In 
de sector is behoefte om te 
kunnen sturen hoeveel 
garnalen er gevangen 
worden. Een eventueel 
quotum zou door de EU 
moeten worden vastgesteld. 

Samenwerking tussen 
overheid, visserij en een 
beetje onderzoek. 
Overheid kan mogelijk intern 
meer achtergrondkennis 
opdoen.  

Visserijsector (doormiddel van 
randvoorwaarden en 
compromissen).  

Samenwerking tussen 
stakeholders, eerst 
nationaal daarna internationaal. We
tenschap is belangrijk maar moet 
wel neutraal zijn.  
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